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Quod munus eipublicae afferre majus meliusve possuniuš
,
quam si do-

ccraus atque erudimus juventutem ? His praesertim moribus atqtie temporibus,

4iiibns ita prolapsa est, ut omnium opibus refrenanda atque eoercenda sit.

CICERO 2. DE DIV.

Recte curare adolescentiam, est eflormare aut reíbrmare etiam rempubli-

cam. Hic milii, ut ingenue atear, multa volutanda, tractanda, mutanda, miti-

ganda fuerunt, secus quam usus recepit, interque et metm laborandum. Ubi

nec nimis fascinari authoritate, nec abripi suis inventis consultissimum est.

' Desperare de profectu inglorium, dedignari aliena consilia, injurium est.

J. VAL. ANDREJE DIALOGU3 THEOPHILI DE LITERATURA CHRISTIANA.
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Mezi jmény wýtených spisowatel eských,

kteréž pohroma Blohorská pinutila k wystho-

wání se z wlasti, zrowna když po delším nešast-

ném dímání národu zdála se zase propukáwati

nowá skwlejší doba duchovvního žiwota — místo

kteréž ale pišlo teprw auplné spuštní — stkwje

se jméno Komenského na pedním míst, a

stkwje se netoliko mezijmény spisowatel eských,

nýbrž mezi wýtenými duchy wbec, kteíž mli

njaký dležitý wplyw na nowjší wzdlání ewro-

pejské.

Komenský, wysthowaw se po koneném wy-

powdní wšech protestant z Cech (v. 1627)

nejprwé do Polska, kdež sprawowal školu osady

bratrské w Lesn, byl snad ze wšech tehdejších

wysthowanc eských ten, který nejpilnji roz-

jímal o prostedcích k nowému zwelebení národu,

kdyžby píležitost zase dána byla k nawrácení

se do wlasti a kdyžby národ sprošén byl krutého

, w
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jha, kteréž jej obtžowalo na as, jakž nadje li-

chotila, snad jen dosti krátký. Mezi prostedky

tmito widl se jemu dobrý spsob wychowáwání

mládeže ili zízení školního nejdležitjší a nej-

pednjší, ponwadž píiny aupadku spatovval

wduchowním zmalátnní národu nejpednji, Ktomu

cíli sepsal za asu meškání swého w Lesn swau

Didaktiku, dílo zajisté, kterýmž razií nowau

dráhu w nauce, jíž napotom obtowal nejlepší síly

celého swého žiwota.

Málo let prošlo , a žádaucí okamžení zdálo

se býti pítomno, nowého spsobu wyuowání sku-

ten užiti k obnowení wlasti , když šastnými

zbranmi saskými r. 1631 echy wytrženy byly

z rukau swých utiskowatel, a wysthowanci pro-

testantští zase se smli nawrátiti, a piložiti ruku

k obnowení pedešlých ád w církwích a školách

swých. Tehdáž, jakž z díla samého jasn wy-

swítá, ml Komenský již dokoneno dílo swé, a

piprawowal je k tisku. Tehdáž jménowit psal

pedmluwu a poslední kapitolu knihy, w níž slowy

dojímawými napomíná wšecky stawy k oblíbení

rady swé a k rozpomenutí se nad dležitostí doby

této , aby co prwé dlauhým nedbáním wešlo we

zkázu, aspo nyní hledli úsiln naprawiti pro

budaucí nowé zkwétnutí národu.

A wšak asowé se brzy zas jinak obrátili.
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Tžké jho, duchowní i hmotné, odstranno bywši

jen na krátko, pilehlo brzy opt, a neulehilo se

ho již pak po pldruhého století. Takž zstalo

dílo, pwodn eským jazykem a pro národ eský

psané, na ten as newytištno. Roku 1638, byw

Komenský powolán od wlády šwedské do Stok-

holma, aby swau radau pispl k nowému zízení

škol w onom králowstwí, poal k té poteb pe-

kládati, nebo wlastnji, pedláwati dílo swé do

latinského jazyka, a týmž jazykem wydal je po-

tom we sbírce wšech svvých didaktických dl r.

1657 w Amsterodame.

Wydání toto liší se od eského prvvotníhc
|

sepsání nkde kratším, jinde, a to astji, širším

pojednáwáním o wcech ; a wšak také tím, že w
nm wšecko to, co se zwláštním wztahem na Cechy

od srdce k srdcím mluweno w prwotním spisu
,
pi

pekládání wypuštno jest; nebo spisowatel, musiw

se nadje odíci, žeby kdy dílem tím milowanému

národu swému bezpostedn slaužiti mohl, dal knize

zcela wšeobecnau, kosmopolitickau podobu.

Takž z plod wýteného genia eského ko-

istili toliko cizí národowé. Komenského „Didac-

tica Magna", jakož i jiní spisowé téhož druhu,

pedtím i potom od nho wydaní, slaužili za zá-

klad wšem pozdjším slawným paedagogm n-
meckým; školstwí rozliných zemí zwelebowalo se
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dle pirozených zásad, od žádného pedtím tak ja-

sn jak od Komenského newyložených. W Ce-

chách bdli mezitím Jesuité nad školami, aby nad

áru, od nich národnímu wzdlání wytenau
,

po-

wznésti se nemohly. eské pak prwotní sepsání

Didaktiky upadlo w zapomenutí, ano drželo se, jako

nkterá jiná díla Komenského, dokonce již za

ztracené.

Šastné píhod dkowati jest, že dílo, dáwno

od inilowník národní literatury oželené , a snad

již jen w jediném exemplái zachowáno, nicmén

teprw ped málo léty zase objewilo se, Pan pro-

fessor P u r k y n we Wratislawi , zwdw roku

1841, že se w Lesn polském, nkdejším bydle

Komenského, ješt ped nedáwnem nkteré dležité

spisy bratí eských w archivu tehdejší protestant-

ské obce nalézaly, nešetil práce k dalšímu pátrání,

zdaližby i nkteré spisy Komenského tutéž náho-

dau ješt zachowány nebyly 5 a hle! krpm jiných

menších spis našel i sauwký pepis eské Di-

daktiky, pod wlastním dohledem skladatele uinný,

jakž mnohé oprawy a pídawky rukau Komenského

psané dokazují. Mnohému a pilnému usilowání za-

slaužilého národomila podailo se, že a ne spis

samých (o ež se wšemožn wynasnažowal),

wšak aspo dowolení ku pepsání jich pro biblio-

théku eského národního museum obdržel.
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Sbor musejní pro e a literaturu eskau ne-

wáhal se, drahocenný tento poklad národní literatury

uiniti hned jmním obecenstwa, i uzawel jej nákla-

dem Matice eské wydati; a wšak wadila w tom

dlauho auzkostliwost censurních auad , kteráž se

ani žádným wytrhowáním místzáwadných uspoko-

jiti nedala, nýbrž odepela powolení k tisku z té

jedné píiny, že muž ewropejské sláwy, jenž dílo

složil, byl eský wysthowanec.

Tím wíce pokládá si sbor za štstí, že nyní,

zawolnjší doby, mže pozdrawiti zakladatele Ma-

tice a jiné tenástwo eské spisem slawného pae-

dagoga eského neosekaným, a to w dob, kde

zase jako ondy za prwního sepsání díla kyne na-

dje (tentokrát bohdá jistjší} w nowé zkwétnuti

národa, kteréž pede wším jiným záležeti bude na

šastném obnowení národních škol, na lepším sp-

sobu wychowání mládeže eské !

Týkajíc se spsobu wydání tohoto, uznalo se

mezi jiným za dobré, mnohé latinské názwy a pro-

powdi w prwotním sepsání picházející (jakž uží-

wání jich obyej onoho asu s sebau nesl) nahra-

diti názwy a propowdmi eskými, aby se dílo

pístupnjší stalo wtšímu potu tenástwa, w la-

tin se neznajícího. Postawen tedy názew eský

wšudež do samého textu, názew pak latinský dol

do noty. Promnu tuto w rukopise wykonal, když
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se dílo nejprwé k tisku piprawowalo, nebožtík pro-

fessor Josef Chmela.

K wydání Didaktiky pidáno jest tuto piro-

zen také Komenského „Krátké nawržení o obno-

wení škol w králowstwí eském", zhotowené od

nho nepochybn též roku 1631, co struný ob-

sah díla onoho. Pidána též Komenského utšená

sbírka píslowí eských, jakožto spis rownž posud

newydaný, a pro malau rozsáhlost swau k zwlášt-

nímu wydání ne tak snadno se hodící. Oba menší

tito spisowé pocházejí z tétéž pozstalosti Komen-

ského w Lesn, roku 1841 odkryté.

W Praze dne 16. Oerwence 1849.

W. W. Tomek.

-
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NARODIT ESKÉMU
a wšechnm pednost a spráwu w nm držícím,

wrchnostem a panstwu, knéžím a spráwcm cír-

kwí, raddám mst, rektorm škol, rodi-m dítek a t. d.

milost pána Jesu Krista a láska boží w duchu sw. rozmno-

žena bud.

Stwoiw na poátku lowka bh z prachu zem, posta-

wil jej w ráji, zahrad Eden, kterauž byl štípil na wýchod,

nejen proto, aby jej dlal a ostíhal jeho (Gen. 2. 15), ale

také aby sám rájem byl rozkoší bohu swému. Jakož z 'jisté

ráj byl nejrozkošnjší díl swta; tak lowk nejrozkolnjší

wšech twor. Ráj štípen byl na wýchod; lcwk k ol rázu

toho, jehož vvýchodowé jsau od starodáwna hned ode dn
wných. W ráji wywcdeno bylo wšelijaké stromow , na

pohlední libé a k jídlu chutné, cokoli kde w swt porznu

bylo; w lowku wšecka materie, co jí w nel i i zemi jest,

a wšecko emeslnictwí boží, co ho nebe i zem má, jako

na jednu hromadu shrnuto. W ráji byl strom wdní do-

brého a zlého; lowku wtip k rozeznáwání, a wle k wy-

wolowání dobrého i zlého. W ráji byl strom žiwota, w lo-

wku jest strom nesmrtedlnosti, z kteréhož wnost plyne,

syn boží, maudrost to boží, kteráž koeny wné w lidech

založila (Syr. 1, 14). eka wycházela z Eden k swlažowání

ráje, a odtud se dlila na tyry hlawní eky; w srdce lo-

wka pramen dar ducha swatého wchází, a z bicha jeho

zase eky wody žiwé plynau (Jan. 7, 38), t j. w lowku
a skrze lowka rozmnožuje se maudrost boží, a jako eka na
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prameny rozchází; což swdí apoštol, praw, že se angele

skrze církew uí poznáwati rozlinau maudrost boží (Effez.

3, 10). A tak tedy každý lowk jest ráj bohu swému,

když stojí tu, kde ho postawil bh. Podobn se celá církew

rájem, zahradau, winnicí pipodobuje na mnoha místech

písem swatých.

Ale, ach žalosti, ach neštstí! Ztratili jsme ráj ten roz-

koší tlesných, w nmž jsme byli, a ztratili jsme také sami

w sob ráj duchowní. Na pustiny zem jsme wyhnáni, pusti-

nau jsme i sami w srdcích swých uinni. Newážili jsme

sob opatení rajského, wíce se nám a wýše cosi chtlo na

tle i na mysli ; zbaweni jsme tedy slušné obojího, tlo i mysl

naše bemenem bíd a kwaltowání obtíženo. Slyšme, co o

tom bh skrze proroka Ezechiele w osob onoho pyšného

k pomst oddaného Tyrského krále mluwí kap. 28, 13 a t. d.

W Eden, zahrad boží, byl jsi, a wšelijaké drahé kamení pi—

krýwalo t, sardius, topazius, jaspis, tarsis, onychyn, beryl,

zaffir, [karbunculus a smaragd i zlato, nástrojowé bubn a

píšal, hned jaks se narodil, pipraweni tob byli. Byls che-

rubem hned od pomazání swého , hned jakž jsem t za

ochránce (za pána tworm jiným) pedstawil; nahoe swaté

boží byls, uprosted kamení ohniwéhos chodil, byl jsi doko-

nalý na cestách swých, tehdáž když se narodil, až pak ne-

prawost se pi tob našla. Nebo množstwím bezprawí

welmi hešíš. Protož t wyhladím z hory boží, o cherube!

z prosted kamen ohniwých, ponwadž se pozdwihlo srdce

twé sláwau twau, a k zlémus užil maudrosti swé píinau
jasnosti swé

;
protož porazím t (nýbrž porazil jsem) na

zem a t, d. Ach porazil jest nás, rozházel a rozmetal

w ziwé sprawedlnosti swé pežalostn, že a jsme byli

jako zahrada Eden, již wšak nejsme než jako pauš pe-
hrozná. (Joel. 2, 3).

Chwála wšak , est , welebnost a požehnání na wky
wkw bohu slitowníku našemu, že poopustiw nás, neopustil

dokonce, a wnau pustinau nás nezanechal ; nýbrž maudrost

swau, skrze niž štípena byla nebesa i zem i wšecko, wy-
slaw, znowu milosrdenstwím swým ohraditi dal zapuštný

ten ráj swj
,

pokolení lidské ; a uschlé , uwadlé, zakrsalé

stromy srdcí našich, sekerau, pilau, škoblí zákona podtínaw,
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zpeezaw a ostrauhaw, nowé z nebeského ráje rauby (wíry,

lásky a nadje) wštípil, kteíž aby mocn se ujíti i k zrstu

jíti mohli, krwí swau wlastní je zalil, a prameny rozliných

milostí ducha svvého swatého jako ekami žiwými zawlažo-

wati nepestáwá, a dlníky swé, štpae duchowní, kteížby

je ošetoAvali, wysílá. Jakož bh k Izaiášowi a w osob
jeho k jiným dí: Wložil jsem slowa swá w ústa twá. a stínem

ruky swé pikryl jsem t, aby štípil nebesa a založil zemi.

a rekt Siónu: Lid mj jsi ty. (Iz. 51, 16). I roste zase jemu

milý ráj, církew, srdci jeho božskému potšení. Slibowal to

bh uiniti skrze Izaiáše, lak mluw: Potší hospodín Siona.

potší wšech pustin jeho , a uiní pauš jeho perozkošnau

a pustinu jeho podobnau zahrad hospodinow. Radost a

weselí bude nalezeno w nm, díkinní a hlas žalm zpí-

wání. (Iz. 51, 3). Slibowal i skrze Šalomauna sám chof

církwe swé Kristus tmito slowy : Zahrada zamená jsi, sestro

má, wrchowišt zamené a studnice zapeelná. Wýstelkowé

twoji jako zahrada, štpy jablek zrnatých wysazená, s owocem

rozkošným jahodek cyprowých s nardem, nardu s šafránem,

prustworce s skoicí, s slromowím kadidlo wydáwajícím. mirry

a aloes i s wšelijakými zwláštními wcmi wonnými. (Pis. Šal.

4, 12 a t. d.). Naež chof církew odpowídá : O ty sám wrcho-

wišt zahrad, studnice wod žiwých tekaucích z Libánu ! Wj
wtíku plnoní, a pij wtíku polední, prowj zahradu

mau, a tekau wonné wci její, a af pijde milý mj do za-

hrady swé, a jí rozkošné owoce swé. (Ibid. X. 15, 16).

Než jakž se pak to nowé ráje štpowání daí? wšickni-

liž se wýstelkowé ujímají? wšicknili mirru, kadidla, jablka

zrnatá, hrozny jahody cyprowé s nardem a t. d. nesau?

Ach nešastného daení ! nešastného owoce nesení ! Poslech-

nme, co o tom pán winnice swé, církwe, mluwí : Já sem t
sob štípil jako winný kmen wýborný, aby byla wšecka na-

poád semenem wýborným; i kteraks mi se pak promnila

w plané réwí a naprosto w jiné? (Jer. 2, 21). Takhle

pánu bohu i tento w now založený a štípený ráj w hauš

a pauš roste; o emž plná jsau písma S. naíkání, plné uši

a oi naše do dnes neád, chcemeli se jen na zmatky a

spletky, co se jich w samé teba církwi nachází, díwati.

Nejmaudejší z lidí, Šalomaun, wšecko, co se pod sluncem



dje, i wlastní swé iny, ei a skutky myslí prohlédaje,

w naíkání se wydal, že nikdež nic nenachází než marnost

a bídu, a že co kiwého jest, zpímiti se nemž, a nedostatk

ani sísti že nelze, pro náramnau totiž zamotanost a zaple-

tenost wšech lidských wcí CEccles. 1, 15), až na to pišel,

že i samu maudrost a umní trápením ducha nazwal; pro-

tože prý, kde jest mnoho maudrosti, tu mnoho horlení , a kdo

rozmnožuje umní, tím sob rozmnožuje bolest (Ibid. X. 18).

A to jest prawda. Nebo jakož, kdo neduhu swému nerozu-

mí, nad ním se netrápí, kdo bolesti necítí, nestn, by kdo

nad propastí teba stál
,

jestliže we tmách jest a toho ne-

widí, neleká se; tak kdo neád, pokolení lidské i církew

zžírajících, neznamená, nemá proti emu horliti, nad ím
se trápiti. Ale kdof sebe i jiné s nesíslnými neduhy se

prýštiti znamená, kdof wed a ran swých jitení cítí, a jdau-

cím z nich puchem chíp naplnné má, kdo sebe i jiné

mezi nebezpenými roklemi a wýmoly státi, skrze osidla a

nástrahy kráeti, po píkrých skalách a špicích lézti widí,

nýbrž jednak toho, jednak onoho dol letti, hlawy, ruce,

nohy lámati, aneb jiného opt jinde w bahn wáznauti,

w wíru tonauti a t. d. widí, tžko jest nelekati se, netrnauti,

nebolestiti, nenaíkati, neteskniti. Nebo co jen jest pi lidech,

jakžby býti mlo ? co jen, prosím, na swém míst jen stojí ?

Nic. Wšecko na opak, wšecko na ruby, wšecko rzno,

protože Svšecken ád, wšecka zpráwa, wšecka ušlechtilost

naše rozmotána sem tam. Místo rozumnosti, kterauž jsme

angelm podobní býti mli, jest pi mnohých (pauhým ob-

meškáním a nedbalstwím) hlaupost a tupost takowá, že nej-

podstatnjších w swt wcí málo wíc než ta howada znají.

Místo opatrnosti té, aby k wnosti jsauce stwoeni k w-
nosti se strojili, jest nejen na wnost ale i na tu smrtedl-

nost se zapomínání dokonalé, a toliko w zemských, tlesných

wcech zárowe s howady se wálení. Místo maudrosti ne-

beské, kteráž w známosti boha, wšech wcí uinitele, a do-

sažení pízn jeho záleží, jest mrzuté od téhož boha, w nmž
žiwi jsme

,
hýbeme se a trwáme , odwrácení a jeho proti

Sob dráždní. Místo spolené mezi sebau upímnosti a

sprostnosti jest chytrost, lest, faleš a neupímnost na wše

trany. Místo pízn jest záwist a nenáwist, místo dowr-
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nosti podhlídání, pesuzowání, walchowání jednch druhých.

Místo swornosti jsau rznice, swárowé, hnwowé, záští tajná

i nepátelstwí zjewná, bojowé a wálky. Místo sprawedlnosti

nátiskowé, kiwdy, laupeže, krádeže; každý jen sob nahá-

nje, koho mž, kde mž, šklube. Místo istoty wnitní i ze-

wnitní smilstwí, cizoložstvví, freje, oplzlosti rozliné w mysli,

eech, skutcích. Místo prawdomluwnosti lži, klewety, básn
wšudy. Místo pokory nadýmání se jednch proti druhým,

honosnost, šperkowání, hrdost a wzpínáni se, kam kdo mž.
Bda tob nešastné pokolení, žes tak hluboko do ne-

ád zabedlo! Sám bh z nebe hled (dí písmo) a pate,

bylliby kdo rozumný a hledající boha, nenalezl ani jednoho.

Wšickni jsau porušeni, wšickni se odwrátili, a ohawní w snaž-

nostech swých uinni; není, kdoby inil dobré, není ani

jednoho. (Žal. 14). I ti, kdož jiných wdcowé býti mají,

zle jdauce, zle wedau. Kdožby swtlem býti mli jiným,

swtla sami nemajíce, mrákotau jsau. Jestli pak pi kom co

dobrého a zdárného, nespoádané jest, neutwrzené jest, po-

lowiátné jest , nýbrž stín a domnní jest, pirownáno jsúc

k tomu, cožby w prawd býti mlo. Newidíšli toho kdo, wz
že mrákota jest na oích twých, kteráž wci tak zejmé

widti nedá; maudí wšickni, ne skrze breyle domnní, než jas-

ným rozumnosti zrakem na swé i jiných wci hledící, widí

a wdí, že jinak není.

Toto dwoje za potšení máme. Jedno, že bh ráj w-
nosti pro wywolené swé strojí, kdež zase bude dokonalost, a

to plnjší, než w onom prwním, na wky. O tomto ráji mlu-

wil Kristus na kíži (Luk. 23, 43.) a s. Pawel (2. Kor. 12,

4.), a ukázán jest Janowi wzjewení. (Zjew. 2. 7. a 21, 10.)

Druhé potšení jest, že i zde pán bh jistými asy ráj

swj, církew, obnowuje, a z pustiny sob zahradu rozkošnau

iní; jakž pipomenuté z Izaiáše zaslíbení boží ukazuje. Uinil

to nkolikkrát již bh!; jako po potop, po pewedení lidu

swého z Egypta do zaslíbené zem, za Dawida a Šalomauna,

po zkažení Babylona a wzdlání zase Jeruzaléma, po wstau-

pení na nebe syna swého a podmanní ku poslušenstwí jeho

národ, za Konstantina, za Husa a Lutera"; nejslawnjší pak

obnowu uiniti zaslíbil po zkažení Babylona duchowního,

Antikristowa králowstwí. O emž pehojná máme zaslíbení,
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kterak wšecka pod nebem králowstwí Kristus ujme, a wšickni

národowé jemu slaužiti zanau, a wšickni králowé ped ním

koruny skládati budau, a ábel swázán jsa, nebude swazowati

národ za tisíc let, a ewangelium kázáno bude wšechnm
národm, a pokoj bude po wší zemi, že nepowstane národ

proti národu, a známostí liospodina wšecka zem naplnna

bude jako wodami, a že wšickni od boha uení budau, a

co wíce peslawných tch zaslíbení božích jest, kteráž na

tento as wpadají, a my již blahoslawenýma oima splnní

jich spatowati zaínáme.

Na tom nejwíce záležeti bude, abychom dobe základu

té pepotšené a slawné ráje tohoto božího obnow wyro-

zumti, a jak k ní bohu, slitowníku swému, napomáhati w-
dli. Což, do písem swatých nahlédnauce, najdeme, a rozum

sám, že tak jest a jinak býti nemž, potwrdí. Tomuto pak

nás písmo sw. uí, že pod nebem jiné cesty k naprawení

zašlostí našich není, jediné mládeže dobré wedení. Ša-

lomaun zajisté, namotaw se mezi motaninami lidskými, a na-

naíkaw se, že nedostatk sísti, a co kiwého jest, spímiti

nemž, obrátil se naposledy k mládeži, a té prosil, aby se

we dnech mladosti swé stwoitele swého báti a pikázání

jeho ostíhati uila; nebo prý na tom wšecko záleží (Eccles.

12, X. 1, 13). Podobn Dawid wolal: Pojte dítky, po-

slauchejte mne , bázni hospodinow Avyuowati wás budu.

(Žal. 34, 12. a t. d.) Podobn boží syn, nebeský ten Da-

wid a prawý Šalomaun, pro ten cíl z wýsosti, aby lidské

neády naprawil, pijda, tutauž cestu jako prstem ukázal, když

ekl: Necht dítek, a jdau ke mn, a nebrate jim; nebo

takowých jest králowstwí nebeské. (Mat. 19. Mar. 10. Luk.

18). Ach jakéž jsau toto ei ! slyštež je a rozwažujte

wšickni lidé ! slyšte, prawím, wšickni lidé, co tuto wšech lidí

mistr a pán mluwí ! jak samy dítky za spsobné k králowstwí

božímu , nýbrž za ddice téhož králowstwí wyhlašuje ! ty

k tomu práwu toliko, kdožby se k dítkám pipodobnili, pi-

pauštje. O dítky, pemilé dítky, kéž wy tomuto nebeskému

privilegium rozumíte ! WaŠe hle jest wšecka sláwa , co jí

w porušeném pokolení ješt pozstáwá! Wáš jest Kristus,

waše poswcení ducha , waše milost boží, waše ddictwí

wka neskonalého; waše wšecko to, protože wám pedn



-

I

XIII

náleží a neomyln náleží, nýbrž samým náleží, léby se kdo

k wám pipodobniti uml. Ai hle my urostlí, kteíž sami

sebe za lidi, wás za opiata, wás za nemluwátka držíme;

ai, k wám jsme na uení odesláni! wy nám za mistry dáni,

waši inowé našim za mustr wykázáni!

Pro bh dítky tak welebí, chtlliby kdo uwažowati, pí-

iny jiné nenajde, než tu, že sím boží na poátku w srdce

lidské wsáté (sím totiž maudrosti a rozumnosti , istoty

a swatosti) nejmén ješt pi nich poškwrnné jest, a tak

pán bh, co pi nich widí, to swým býti poznáwá , k tomu

se pihlašuje ; zwlášt když k tomu již krvví Kristowau po-

kropení k smytí od Adama pichycené spiny a winy pistau-

pilo. Ale co my odrostlí pi sob máme, k tomu se pán

bh nechce znáti, protože když zesnuli lidé, pišel nepítel,

a nasel kaukole mezi pšenici, tak že na rolí srdce našeho

trní, bodláí a vvšeliká neužitená smsice roste. Pro tu

píinu prawí Kristus, že se obrátiti a jako dílky býti musí-

me, to jest, zlým wceni, jimž jsme se nešetrným wedením

a pohoršliwými swta píklady nauili, oduovvati se, a na

stupe sprostnosti, tichosti, dobroty, pokory, istoty
,

poslu-

šenstwí a t. d. picházeli. Ale že pak nic na tom swt
tžšího není, jako nawyklostem odwykati (nebo zwyk druhé

pirození ; náturám vero furca licet expellas, tamen usque

recurrit), jde odtud, že nic na swt tžšího není, jako lo-

wka zle nawedeného , zle nawyklého , lépe chtíti nawésti

a wyuiti. Nebo strom, jak roste, tak stojí, bud pím bu
kiw, na wýš wystelený neb na ší rozložený; pestrojo-

wati ho, pominullis eho, dokud mladistwý byl, již pozd, již

darmo. Laukot w kolo ohnutá a tak zaschlá w kusy se

díwe dá polámati nežli zase zpímiti; to wídáme oima
swýma.

A z tohof nepromnitedln jde zawírka tato , že máli

neádm lidským njak bránno býti, to skrze rozumné a pro-

zetelné mládeže wedení díti se musí; tak jako kdo za-

hradu pkn obnowiti chce, mladistwých plání nasázeti a na-

štpowati musí, a ty, kteréž rostau, umle wésti; staré stro-

my pedláwati a peštpowáwati nemožné jest, aneb aspo
tžké a newelmi užitené. Naprosto nejlépe se bohu sejde

to, co swta ješt nezná. Ukázal to Kristus pán i u figue,
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když do Jerusalema se ubíraje, oslici s oslátkem sob pi-

wésti sic kázal, a wšak radji na oslátko než na oslici jsedna

jel, a dokládá ewangelista (Luk. 19. 30.), že na tom oslátku

ješt žádný z lidí byl nesedl. Zdali to nadarmo se stalo

aneb zapsáno jest? Nemyslme tak; každý nejmenší skutek

Kristw, každé nejmenší slowo neb punktík w písm tajem-

stwí má ku pouení , našemu. Jisté tedy bu, že akoli

Kristus starých i mladých k sob wolá, a oboje s sebau do

nebeského Jerusalema rád wede, mladí wšak, od swta ješt

neosedlaní, spsobnjší jsau k obwyknutí jhu Kristowu, nežli

ti, které swt bemeny swými zemdlil a zwášnil. A protož

mládež, mládež, mládež k otci wedena býti má; s tmi a na

tch milá jemu jízda.

Wésti pak rozumn mládež jest, opatrowati prostedky,

jakby ped nákazami a nákwasami swta ohrazena, w tom

dobrém, jehož sím w srdci složené má, zachowána i k šast-

nému zrostu rozhojnna, též umním wšelijaké maudrosti

a prawé boha i wšech skulk jeho známosti wyuena, a tak

prawým prawé rozumnosti swtlem práw oswícena býti

mohla. To kdyby se dalo, byloby prawé, že z ust nemluw-

at bh rozmnožuje chwálu , aneb (jakž náš wýklad wlast-

nji zní) dokazuje síly, z píiny nepátel swých, aby pítrž

uinil protiwníku a wymstíwajícímu se, (Žalm. 8. 3.) totiž

áblu, kterýž se bohu co nejwíc protiwiti a pro odsauzení

swé co nejwíce wymstiti chce, maliké tyto boží strmky,

mládež, diwnými ne&konalých swých obmysl ranami poráží

a wywrací, neb aspo jedem swým pekelným koeny jich

rozpauští a nakazuje, aby aneb schli a w pobožnosti dokonce

se káceli, aneb aspo wadli, chadli, neužitení byli. A za

tauf píinau pán bh dítkám i angely za strážné proti áblu

pidáwá (Mat. 18. 10.), i rodie za pstauny wystawuje,

a aby je w cwiení a napomínání pán wychowáwali, welí

(Effez. 6. 4.), i wšechnm lidem, aby malikých tch zlými

píklady neb jinak pohoršowati se wystíhali, porauí, nýbrž

wnau bídau tomu, kdožby dítky naprawowati a wzdlá-
wati maje, pohoršowal je a kazil, hrozí. (Mat. 18. 6. 7.)

Než jakže to w takowém neád swta rozwodnní i-
niti ? Za asuf patriarch, když pobožní ti muži od swta se

oddliwše, sami obzwlášf bydleli, a w elednosti swé sami
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nejen hospodái a otci, ale i knžími a praeceptory byli,

snáze to bylo. Nebo wzdálené od zlých píklad dítky a e-
ládku majíce, a sami dobrým ctností píkladem swítíce, lehý-

kým wyuowáním, napomínáním a nkdy požehnáním swé

za sebau wedli. Což že Abraham uml, sám bh jemu sw-
dectwí dal, praw : Wím o nm , že pikáže synm swým
a domu swému po sob, aby ostíhali cesty hospodinowy.

(Moj. 18. 19.) Ale nyní již wesms bydlíme, dobí i zlí,

nýbrž zlých wšudy avíc. Píkladowé pak, jaké mládež Avidí,

takowí se jí chytají, a to mocnji, nežli aby proti tomu po-

dané pouowáním dobrým pomoci platnosti mnoho míti mo-
hly. Co pak že i pouowání dobrých se nedostáwá? ídcí

rodiowé dítky swé emu dobrému uiti umjí: (bud že sami

niemu dobrému naueni nejsau, aneb umjíce teba nco
sami) ídcí i praeceptoi w to trefowati umjí, aby zdárn,

spanile k šlechetnostem wedli. Pakli se kde kdo takowý

wyskytne, uchytí ho nkterý pán, peplatí penzi a chowá

sob, wbec nic. Tak mládež, co jí swt má, na wtším
díle jako haušf, jíž žádný neštpuje, žádný neoklešuje, žádný

nezaléwá, w plané a diwoké powahy roste, a neád nejen

w swt wbec, ale w každém mst, av každém dom,
w každém tle, w každé duši, jako hmyzu. Aby dnes mezi

nás Diogenes, Socrates, Seneca, ba Šalomaun pišel, jinéhoby

nespatili než to, co jest; by se nám dnes bh z nebe o-

zwati ml, jinéhoby neekl než to, což pnvé ekl, že jsme

porušení we wšech snažnostech swých.

A protož mžli kdo co poraditi, mžli co wymysliti,

mžli co wzdycháním, úpním, pláem na bohu wyprositi,

co a jakby rostaucí mládeži k dobrému bylo, ten a nemlí,

ale radí, myslí, prosí. Zloeený, kdo zawodí slepého, aby

blaudil po cest swé, dí bh (Deut. 27. 17.); zloeený tedy

také, kdo slepého na cestu prawau nawésti moha, newede.

Bda tomu , kdož pohorší jednoho z malikých tchto, dí

Kristus (Mat. 18. 7.), bda tedy také tomu, kdo pohoršení

zhrániti moha, nebrání. Nedá pán bh na howádko w poli

neb lesích blaudící neb pod bemenem ležící diwati se , než

aby je, kdokoli uhlédá, by newdl, í jest, by je wdl ne-

pítele swého býti, na cestu nawedl, pozdwihl, dom uwedl;

(Exod. 23. 4. Deut. 22. 1.) a má w nás zalíbení míti, jest-
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lize ne howado, než rozumný twor, ne jednoho neb dwa,

než celau wlast blauditi widauce, díwáme se, míjíme , ruky

nepiiníme? O, nikoli! Zloeený, kdo dílo hospodinowo

lstiw dlá, a me swj od. Babylona zdržuje, dí bh sám

(Jer. 48. 10); a myslíme my bez winy býti, Babylon smsice
té oškliwé, neád našich bezpenau myslí snášejíce? Ach

wytáhni me, kdo jej máš, neb w které pošw wzí, widíš,

a aby požehnaný hospodinu byl, Babylona pleniti pomáhej!

Dlejte to wy wrchnosti, služebníci boží, a meem tím, kte-

rýž wám pipásal bh, meem saudu a sprawedlnosti, neády,

kterýmiž ted swt naplnn a bh dráždn byl
,

petrhujíce,

wykoeujte je! ite to, wyknží, služebníci Kristowi, a me-
em ust na ob stran ostrým, wytínejte zlé wci ! Nebo

k tomu , aby ste plenili a kazili a hubili a boili zlé, stawli

pak a štpowali a wzdláwali dobré, oboji postaweni jste.

(Jer. 1. 10. Žal. 101. 5. dokonce. ím. 13. 4. a t. d.) Již

pak jste srozumli, že šastnji nemže bránno býti zlým

wcem w lidském pokolení, jako aby pi mládeži bránno

bylo ; šastnji nemohau štpowáni býti stromowé, k wnosti
zrsti mající, jako aby za mladistwa štpowáni byli, šastnji

nemže na místo Babylona Sión wzdláwán býti, jako aby

žiwé boží kamení, mládež, dobe wytesáwána a poádána

byla. Protož chceteli spoádané, rozzelenalé, stkwlé obce,

církwe, školy, domy míti, školy naped založte a spoádejte,

aby se uením a cwiením prawým rozzelenaly a prawými

umní, ctnosti a pobožnosti dílnami byly; tak dojdete cíle

swého, jinak na wky.
To pak jakby se užiten, umle a potšené státi mo-

hlo a mlo, ai, to wám te my, kterýchž ducha bh wzbu-

dil, ped oi pedstíráme. Co jest, hlete, kdo oi máte,

slyšte, kdo uši máte, rozwažujte a sute, koho bh duchem

saudu a rozeznání podlil. Odewrauli se komu oi, aby se

mu prwé ukryté swtlo zastkwlo, dej bohu est, a blesku

swtla toho tm, kterýmž se rozswcuje, nezáwid. Uhlédášli

w témž swtle nedostatek a nkde ješt zastínní njaké,

by nejmenší , aneb dopl a napraw, aneb aby napraweno

a doplnno býti mohlo, napome (wíce widí oi než oko.)

Tak sob díla božího wrn a upímn dlati pomžeme;

tak zloeenstwí, lstiwým w díle božím wyhlášeného, ujdeme

;
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tak nejdražší ten swta klenot, mládež, dobe opatíme; tak

blesku, wyuujícím jiné a k sprawedlnosti piwodcím mnohé

zaslíbeného, dojdeme. Dejž nám to bh pro milosrdenstwí

swé, abychom nejen Babylon ten, kterýž proti nám, ale i ten,

který w nás byl, rozmetaný, zboený, zkažený, w rum obrá-

cený brzo widli, a prawým, milým, rozkošným Siónem, nad

nímž a w nmž sláwa boží swítí, jsauce, hned w smrtedlnosti

této nesmrtedlnost zaínali! Králi wk nesmrtedlnému, newi-

ditedlnému, samému maudrému bohu, budiž est a sláwa na

wky wkw
A m e n.

Budau pak wypsání tohoto ráje dwa díly hlawn{.

W prwnímse spatowati bude okolek téhož ráje wkol,

též hradba jeho s branami, kudy se tam wchází.

W druhém bude samo wnitní položení a rozložení té-

hož ráje, podlé rozdílných w nm cest a prchodišf a mezi

nimi stojících, wšelijakým koením, kwítím, stromowím wysa-

zených záhon. To jest:

Prwní díl bude weejný, ukazující na em blahoslawen-

stwí lowka záleží, a jak se jeho dochází. Ten slowe Di-

dactica generalis.

Druhý díl bude ástený, wšecko, co lowku umti, initi

mluwiti možné, potebné, powinné, rozbírající, a jisté wky,
léta, msíce, dny a hodiny (aby se nikdež prawého cíle

chybiti a prawých k cíli wedaucích prostedk minauti nemo-
hlo) rozmující. A to opt na dwé

:

j, Naped zajisté budau pro mládež knihy, wšelijakau mau-

drost a umní, poádkem tím, jak co za ím nepromnn
jíti musí, obsahující, zhotoweny až do léta 18: a ty nazý-

wám záhony wonným wšelijakým kwítím, bylinami, stromo-

wím wysazené.

1j Potom budau Informatoria t. j. knihy, instrukcí a zpráwu

rodim a preceptorm o prawém a užiteném onch knih

užíwání dáwající, pidány. A to nazýwám stezkami a pr-
chodišti.

Toto wše budeli oblíbeno, pijato, uwedeno , zkwetnau

školy naše, zkwetnau obce, zkwetne církew, zkwetne národ

náš, zkwetne po nás nastáwající wk, a to slawn jako sla-
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wný a bohu mí ý ráj jeho. Nebo naplnna bude známostí

hospocfina wšecka zem naše, jako moe wodami (Iz. 11. 9.).

Maudrost založí w nás základy wné, a semeni našemu bude

swena (Syr. 1. 14.). Summau sláwa pebýwati bude wzemi
naší, milosrdenstwí a wíra potkají se spolu, sprawedlnost

a pokoj dají sob políbení. (Žal. 85. 9. 10.) Nebo, ai, bh
silný hospodin pokoj mluwí k lidu swému, jen aby se nena-

wraceli zase , bláznowstwí (pedešlých motanin).

O bože, bože, bože plný milosrdenstwí, kterýž z nesko-

nalého pokladu swtla maudrosti swé, jiskiky nám wysílaje,

zaswcuješ se ped oima našima wždy jasnji, uiniž nás

hodné swtla swého zde i wn.
Amen.

Ne nám, pane, ne nám, ale jménu swému dej cest

pro milosrdenstwí swé a pro prawdu swau. (Žal. 1 15. 1.)

Komu se tuto poslauží pomocmi tmi.
1. Pedn rodim, kteíž posawad nejistí býwali, budeli

co z dítek jejich i nic? Chodili, hledali, starali se, platili,

darowali, mnili praeceptory a t. d. tak asto na darmo jako

s užitkem.

2. Preceptorm, z nichž mnozí, w em jejich powinnost

záleží, neznali, jiní znajíc, jak ji konati newdli, trápili se,

hmoždili se, mnili se, mátli se a t. d.

3. Dítkám samým: aby bez nesnadnosti, bez tesknosti,

bez práce, bez tluení, jako skrze hru a kratochwíl, wedeni

byli až k wrchm umní a maudrosti, nýbrž do nebe k bohu.

4. Školám, kteréž skrze to nejen napraweny, ale i ná-

ramn rozšíeny býti mohau. Nebo budau práw Ludi,

domowé kratochwilí, wnad a rozkoší rozliných; a když pro

jistotu metodu z každého uedlníka mistr bude w wyšším

neb nižším stupni, jak se to wše množiti mž?
5. Obcím, dle Ciceronowa swdectwí : Quod mimus rei-

publicae afferre majus meliusve possumus, quam si docemus

atque erudimus juventutem? (2. de Divin.) Jaký prý wtší

a lepší dar obci pinésti mžeme, jako jestliže mládež we-

deme a cwiíme? Nebo zpráwa obcí a spolenosti lidské na

lidí rozumných dostatku záleží. Protož i Melanchton ad Ca-
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merarium napsal, že umti mládež wésti wíce jest než Troje

dobýwati.

6. Církwi, ponwadž toto cesta jest, aby se církwím

oswícených uitel, uitelm pak oswícených poslucha ne-

nedostáwalo.

7. Národu cele'mu poslauží se a napomže bhdá k to-

mu, aby skrze powstáwání i mezi námi welikých a wysoce

oswícených muž wíce mezi národy wážnosti a wzáctnosti

ml, ponwadž zejmé jest, že pro ten nedostatek posawad

nejednm jsme w pohrdání a útržce byli. Tuto tedy, když

wšecka mládež naše w literní umní zawozowána bude,

a každý stupn swé ped sebau, kam dále a wýše jíti má
a mž, uhlédá, není -možné, aby z tolika tisíc každoron
w nižších školách se brausejících neml jich dobrý dUkwyš-
ším školám picházeti, a odtud, jak komu bh dá, wýše a wýše

wlipem zdárným wystupowati, že nejen národ náš, ale i jiné,

swtlem maudrosti oswcowati moci budau.

8. Nebi ; a to skrze oswcowání mnohých
,
jichžby

sic hlas trauby boží, k spasení swoláwající, nedošel. Neb a
se káže i kázati bohdá bude ewangelium po wšech stranách

národu našemu: a wšak, jak býwá na jarmarku, w krm
a w hluku jakémkoli, že ne ten toho poslauchá, kdo nejuži-

tenjšího co pednáší, než kdo nejblíž koho ím zamstkná

a zamstknati mž, ten ho drží, tak w swt, mluwte knží,

kažte, kite, pište, hrozte, pi wtšírn díle není slyšení, pro-

tože mnozí ani clo shromáždní nejdau, le nkdy bu ná-

hodau neb z obyeje, jiní a chodí, wšak s zawenýma oi-
ma a ušima, protože s jiným se pstujíce, co se tu dlá,

o tom srdce jejich málo zwí. Naposledy by pozorowali

a k emu se jim slauží wyrozumíwali , nepohybuje to wšak

nimi tak mocn, jakby mlo, protože pedešlá híchu na-

wyklost a domnlá toho sladkost mámí jim rozum; z ehož
se wydobyti nemohau, prawého saudu o wcech initi se ne-

nauiwše, a tak w hlauposti a slepot híšné jako w okowích

a pautech wzí, že jim již w té wšeho toho zastaralosti po-

moci z toho nemž le sám pán bh. Protož práw zázra-

kem jest, když se starý híšník ku pokání získá. Ale pon-
wadž w jiných wcech, kde pán bh prostedky lidem uká-

zal, na zázraky ekati, za wšetenost a boha pokaušení se
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pokládá, tak i tuto. Neliknujmež se tedy wšechné mládeže

naší hned z poátku pilnji, než se to posawad dalo wésti,

i pozorliwost k božímu slowu w nich brausiti, a. uhlédáme,

že násilí trpti bude králowstwí boží, jako za dn onch.

K emuž wšemu bh, wné swtlo, swtla milosti a po-

žehnání nám udliti ra.

A m e n.

Nazianzenus.
Teyvri tepxov, tov áv&Qcoaov aystv, tó TioXvtQonátatov ucti

tó TtoMilátatov tav Š<ócov. To jest: Umní nad umní, lo-

wka wésti, nejmistrnjšího a nejwrtkawjšího wšech twor.

Na Jistku piloženém k této pedmluw stojí rukau Komenského

poznamenáno :

1650, 20. Julii.

Smilujeli se kdy bh, a otewe zase bránu do wlasti, a k zaklá-

dání škol swobodu, — w dedikací užiti i toho za dwod, že kdysi

školy majíc špatné, trošlowali se peregrinacímí, tam lapati a nahra-

žowati traufajíce. Nyní s tch trošt sešlo, po zchuzení wšech wšudy.

Proež nejlepší pod nebem rada , doma sob wyzdwihnauti školy

hluné k nauení tím šastnjšímu mládeže.

Oprawa.

Na stránce 1. w ádku 13. místo: zbytk anebo statk;
ti: zbytk a nedostatk.



TENÁI ZDRÁW BU

!

Didaktika, slowo nám nowé, ecké jest, znamenající do-

cendi artificium, to jest: umní o uení aneb/o umlém wyuo-

wání a cwiení mládeže w umních, jazyku a maudrosti wše-

lijaké; jakby totiž snadn, lib, jako ze hry, a na jisto uený-

mi, ctnostnými a pobožnými lidmi uinni býti mohli. Weliké

w prawd umní, hodné umním wšech umní slauti, ponwadž

se skrze n jiných wšech umní tak snadn ,
lehce , lib a

wždycky na jisto dochází. Ale zdrž sáud , kdokoli toho

teš, dokud nepeteš , žádám. Weliké jsau wci , když se

slibují; tak jest; ale weliké také wci uhlédáš, nad nimiž se

podiwíš, potšíš, boha pochwálíš.

Neznámé to umní bylo, w tom stupni, pedešlých as

;

protož spletk a zmatk, zbytk anebo statk, temnosti a

mrákoty , wad a chyb we wšem literním umní , we wšech

školách
,
pi uedlnících a uitelích, wšudy bylo plno. Ale

zaal bh minulých let te, jako zái nowému wku wy-
skytaje, nkterým w nmecké íši ueným mužm w srdce

wnukati, aby na njaké snadnjší, líbeznjší, wšak plnjší

a jistší prostedky, jimižby mládež školská snázeji a šfastnji

než posawad cwiena býti mohla, pomýšleli. I prohlédli ne-

jedni, jak komu dáno, a aby, což sami uhle dali
,
jiným též

ukázali, didaktik swých na swtlo dáti se neostýchali : Wolf-

gangus Rattichius (kterýž tu nejprwnjší led prolomil) léta

1612; Tón. Rlienius 1614; Christofa Helvici Didaktika od

ddic jeho po smrti wydána^ 1619; Elias Bodinus a Ste-

phanus Ritterus 1621; Glaumius se swými uenci, 1
) (kterýž

nejdál že piwedl widín býti chtl) léta 1625 , a dále

i

!

) Rukopis: discipuly.



Joh. Vogelius, 1629; Joh. V. Andreae (kterýž pro wzácnost

naped státi ml) w rozdílných swých knihách od léta 1617

zana, peoswícen církwí, politií, škol neduhy odkrývval, i

žádostiwá proti nim lékastwí ukazowal: jiných drobnjších,

aneb jichž jsme nespatili , nedotýkaje. Až pak i we Fran-

cauzích 1
) tau skalau hýbati zaato, a Janus Cecilius Frey léta

1629 w Paíži milostnau swau didaktiku wydal.

Ponwadž pak i nám nkterým z národu eského bh
swíci rozumnosti rozswítil , že jsme pi wci této i nad

onyno wšecky jasnji prohlédli (chlauba naše w bohu jest,

a ne bez prawdy, i kdo oboje srowná, pozná, že wšechen základ

na tajnostech pírody položený náš jest, jakož i ástení wšeho

rozwrh apoádek; jiní toliko s pedpisowáním prawidel aozna-

mowáním obzwláštních pozorowání se zanášeli) u
) : nestawíme

ji pod kbelec , ale na swícen , aby swítila wšechnm, kdož

w domu wlasti jsau : a kdo miluje swtlo, aby plesal w swtle

tom a chodil w blesku jeho. Jazykem swým píšeme, protože

národu swému píšeme. Mají jiní, kdoby je probuzowal, na-

pomínal , wzdláwal : mjme i my, a bohu, kterýž po pe-
dešlých mrákotách hnwu tak rozkošnými papršlky nám

swítiti zaíná, wdn dkujme.

Zdáloliby se komu toto didaktiky wypisowání obšírné,

žeby snad tak mnoho k tení a uwažowání jí asu neml,

len nech saudí, že wlší tato wc jest, nežli aby se pi ní

práce a asu lilowati mlo, protože ona práci i as bohat

zaplatiti a wynahraditi mž. Aniž wšak tu jaká obšírnost jest;

toliko že tak zwlášlní, weliká a nám ješt nowá, newídaná

wc s dostateným dkladem 3
) ukázána býti musela ; a as

jest, aby se tau wcí, na níž podstata i žiwot každého lo-

wka blahoslawený, pak obcí a církwe spsob záleží, jednau

již aspo zhluboka 4
) hnulo. Protož nelitowali-li jsme my po

tolik let, dnem i nocí, úsilné práce, aby tato hojící mast pi-

strojena byla, 5
) nelitujž také nkteré hodiny, aby sob oí

jí
6
) pomazal a prohlédl, kdokoli toto, což slibujeme, newidíš

') Rkp. Frankrejchu. s
) wšecka fundamenta in naturae abdita

eruta mistra šunt, jako i specialissima omnium dispositio. Alii

in praescribendis lantum regulis et prodendis particularibus

observationibus occupati fuere.
3
) gruntem. 4

) z gruntu.
5
) toto

Collyrium pistrojeno bylo.
6
) jím.
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a nerozumíš. Pán bh, kterýž jest swtlo oí našich, osw-
cujž nás ke wšeliké líbeznosti swé. Amen.

Hlawa f. Že lowk nejdokonalejší, nejdiwnjší, nejslaw-

njší twor.

— II. Že cíl clowka jest wné s bohem blaho-

slawenstwí.

— III. Že žiwot zdejší není než píprawa.

— IV. Že píprawa clowka záleží w nabýwání mau-

drosti, ctnosti, pobožnosti.

— V. Že trojího toho lowk základy má w sob sám

pirozen.

— VI. Ze wšak, máli to skutkem pi sob míti. cwien

býti musí.

— VII. Že cwiení w mladosti nejlepší.

— VIII. Že se mládež nejlépe pospolu cwií , a tak že \W-
škol potebí.

— IX. Že do škol wšecka mládež obracena býti má.

— X. Že mládež we školách wšemu uena býti má,

což lidi lidmi iní.

— XI. Že škol prawých posawad nebylo.

— XII. Že wšak býti mohau.

— XIII. Že na dobrém poádku wšecko záleží.

— XIV. Že poádek uení pirozený býti musí.

— XV. Jak dlati, aby žiwota k studiím dosti bylo.

— XVI. Jak dlati, aby uení na jisto bylo.

— XVII. Jak dlati, aby uení snadné bylo.

— XVIII. Jak dlati, aby uení mocné bylo a hojný pro-

spch neslo.

— XIX. Jak dlati, aby ueni krátké a hbito bylo.

— XX. Zwláštni nawedení k wdánh ')

— XXI. Zwláštni nawedení k umním 2
)

— XXII. Zwláštni nawedení k jazykm. ^
— XXIII. Nawedení k mrawnosti zwlášt. 4

)

— XXIV. Nawedení k nábožnosti. 5
)

— XXV. Že majíli prawé kesanské školy býti, pohanské

knihy pre a jsau.

J
-

') Rkp. Specíalis scientiarum methodus. ') špecialis methodus

artium. 3
) Špecialis linguarum methodus. *) Methodus morm

in specie.
5
) Methodus pietatis.

1*
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Hlawa XXVI. O kázni školské.

— XXVII. Rozložení cwiení mládeže.

- XXVIII. Uwážení jakby takowé školy u nás wyzdwi-

ženy býti mohly.

~ XXIX. Pro na wyzdwižení takowých škol ihned

mysliti sluší?

XXX. Napomenutí wšechnch k oblíbení té rady.

HLAWA I.

Že lowk nejdokonalejší, nejdiwnjší, nej-

slawnjší twor.

Když ecký mudec Pittakus známé ono powdní
yvoa&i (Tmvtov (poznej sebe samého) ponejprw wynesl, tak

se ono hned jiným tehdejším pohanským mudrcm zalíbilo,

že schwáliti je wšechnm lidem chtíce, o nm, že s nebe

spadlo, hlásali, a nade dwemi chrámu Apollinowaw Delfách, 1

)

kamž se lidu množstwí odewšad sbíhalo , zlatými literami

napsati dali. Smyšlená to sic od nich e byla, že s nebe

spadlo; awšak my wíme, že prawájest. Kniha zajisté písem

(kterauž my z milosti boží w rukau máme), s nebe jest,

protože hlas boží jest , neznjící jiného nic, než : Poznej

lowe Mne; Poznej lowe Sebe. Mne, že jsem od w-
nosti blahoslawený, požehnaný bh, jehož díla jsau nebesa

i zem, a což w nich jest; sebe, žes obraz mj pistrojený

k wnosti, blahoslawenstwím a požehnáním mým naplnný,

aby spatowal a sprawowal díla rukau mých, a w tom kochání

ml na wky. Jest tedy ólowk twor sic boží, jako i zem,
woda, kámen, dewo, howado, pták a. t. d. , ale wšak twor

yxJU^l ze wšech twor nejdokonalejší, nejdiwnjší, nejšlawnjší.

Nejdokonalejší, protože co jiným tworm po rznu dáno,

to jemu wšecko spolu, a ješt nadto wýš. Ku pikladu:

nkteí tworowé nic nemají jediné byt we swt, že ním
jsau, a nejsau niím, jako zem, woda, wítr, ohe, kámen,

kow. Jiným pidán žiwot, že se krmí, zažíwají, rostau, sílí,

sím sob plodí, a skrze n se množí, wšak tak, že o tom

newdí, a toho w sob necítí, jako takowý žiwot mají

') Delíis,



. gtromo.wé ' a •; byliny, wšelijaké. Tetí twóf stupe jest, že

nkterým mimo žiwot dáno cítní w sob žiwota, a k tomu

dýchání a hýbání, aby z místa na místo
,
pro shledáwání

sob potraw, obydlí a pohodlí wšelijakých, penášeti se

mohli. Protož jim i nástrojowé cítní dáni, jenž Smyslowé

slowau, zrak, sluch, ich, chu a hmat *) (to jest moc do-

týkáním wc od wci rozeznáwající), aby tak po blesku,

hlaholu , wni , chuti a. t. d. jdauce
,

pohodlných pirození

swému wcí hledali, nepohodlným wyhýbali. Takowí two-

rowé jsau žiwoichowé (odtud, že žiwot nejen mají, ale i

ijí, nazwaní), wšecka totiž twernohá zw a howada,

ptactwo létawé, ryby a jiný hmyz wodní, zemplazowé a

žížaly. Nu, tof tré wšecko také lowku dáno: byt, žiwot,

cit neb cítitedlnost , a wšak ješt mu s nebe nadchnutím

boha samého rozumnost pidána, aby, že jest ním, žežiw

jest, že cítí a iní nco, rozumti a tak i sebe i boha,

uinitele swého, i wšeliké jiné skutky jeho a skutky tworft

jeho znáti, a k emu co a jak jest a býti má, uwažowati

uml a mohl. A w tomf již s ním žádný zemský twor

spolku a towaryšstwí nemá; sám on obrazem wšemohaucího

boha slowe a jest. Angele sic také rozumný twor jsau;

wšak ponwadž jsau sama o sob mysl, bez tla, lowk
pak i mysl angelm nápodobn má i tlo zemským tworm
nápodobn, za tau píinau nejdokonalejším tworem sám on

zstáwá, wšecku plnost wšech twor sám jediný pospolu

maje.

A pro tuf také píinu nejdiwnjším tworem slowe. Nebo,

že zemští tworowé mimo zemnatost a powtrnOst swau nic

nemají, nebeští pak, duchowé jsauc, že nejwyššího toho ducha

duch rozumnosti úastnost mají, to diwného nic není, pro-

tože tu každá wc w podobnosti té podstaty, z níž a k níž

jest, zstawá. Ale že w lowku obé to, nebeské s zemským,

widitedlné s newiditedlným, nesmrtedlné se smrtedlným se

sbíhá, aby w kusu hlíny rozumná, nesmrtedlná, wná duše

bydlila , a z obojího jediná toliko osoba byla , to maudrosti

boží weliký jest skutek, a emeslnictwí jeho zrcadlo pe-
jasné nad wšecky jiné skutky boží na zemi i na nebi.

*) košt a takt.



Jest také nejslawnjší twor
3 netoliko nade wšecky zemské

twory, jimž za pána pedstawen, ale pro spojení, spíznní

a skrewnní se osobn boha s ním. Nebo že pi prwním

stwoení maudrost boží lowka k obrazu swému spsobila, 1

)

toho se i angelm dostalo; ale že tatáž boží maudrost po-

rušeného lowka pestwoiti chtíc, obraz jeho sama na se

wzala, to již sláwa jeho jest, jíž se nade wšecky angely

chlubiti mž; jakž písmo dí, že bh zjewen jest w tle a

ukázán angelm (1. Tim. 3, 16), totiž nejen aby widli a

díwali se (ponwadž díwati se hned zdáwna žádostiwi byli

L Petr. 1, 12), ale také aby se tomu w tle zjewenému

bohu, nébrž tomu synu lowka (Žid. 1, 6. Jan. 1, 52. Mat.

4, 11.), klanli.

Což wše, o! by ne po dweích a stnách chrám tle-

sných, ani w knihách tu i jinde, ale wšechnm lidem w oích,

jazycích,' uších a srdcích wyryto býti mohlo! A tuf jest

powinnost tch, kdo lidi wzdláwají, *) aby je na dstojnost

swau hledti naped uili.

HLAWA II.

Že cíl lowka jest wné s bohem blahosla-

wenstwí.

Tento tedy tak dokonalý, diwný, slawný twor k ne-
mu také dokonalejšímu, diwnjšímu, slawnjšímu nad jiné

twory že oddán jest a býti má, rozum sám ukazuje, jme-

. nowit k tomu, aby s bohem, w nmž dokonalosti, diwu

a sláwy wrch jest, spojen jsa, nejdokonalejšího s ním bla-

hoslawenstwí na wné wky užíwal. Což a z písem wíme,

a že tak a ne jinak jest, w prawd ubezpeeni jsme; pi—

pomenauti wšak tuto dwody toho, nebude daremné. tyi
; pak jsau toho, že my lidé ne pro tento pítomný žiwot, ale

prosi dalšího jsme, mocní dwodowé. Ukazuje to

1. pwod náš, kterýž není jako jiných twor z látky
3
)

toliko hmotné, slowem rozkazu božího tak neb tak spso-

bené,4) ale takowý, že bh prsty swými z hlíny zemské tlo

piprawiw, wdechl w n dechnutí žiwota, jako z podstaty

swé jemu toho, aby wlastním jeho obrazem byl, udíleje. Po-

') sformowala. *) formují. *) materie. *) sformowané.



nwadž pak bh nesmrtedlný jest, také obraz jeho nesmr-

tedlný býti musí.

2. Složení naše ukazuje nám, že na tom, co zde máme, I^aÍv^w!^

dosti není. Nebo oznámeno w kapitole pedcházející, že

lowk trj žiwota stupe w sob má : prwní žiwot rostaucí,

s bylinami zárowe; druhý žiwot cítící a hýbající se, s ho-

wady spolen ; tetí žiwot duchowní, stíhající rozumem wše-

cko angelm nápodobn. Prwní ten žiwot tak w tle swém

wzí, že z nho nikam newychází; druhý wychází psobe-

ním toliko, protože co okolo sebe má, widí, slyší, cítí; tetí

i bez tla býti mž, jakž pi angelích znamenati. Ponwadž
tedy zde zawenau w tle duši nosíce toliko prwním a dru-

hým spsobem žiwi jsme, jde odtud newyhnutedln, že po-

zstáwá ješt nco tetího, aby duše bytu swého i bez tla

ohledala; a ponwadž zde na nejwyšším stupni žiwota ne-

jsme, že na nejwyšším stupni dokonalosti nejsme, a tak se

nám nco wyššího jinde nkde chowá.

3. Jest nám to w žiwot tomto wšelijak ped oi wy-á.^eeíU- «

malowáno, že my zde cíle swého nedocházíme, ale jinam

patení míti musíme. Cokoli se zde w žiwot tomto s námi **££ J^
dje, jen stupowé jsau, po nichž jdauce wždy wýše wstu-

pujeme, a wždy wyšší nad sebau jiné stupn widíme, nej-

wyššího nikdy nedosahujíce. Nejprw zajisté lowk niímž

jest, tak jako byl od wk; zaátek teprw bere w žiwot

matky swé,' z krpje otcowské krwe. Jest tedy nejprw

lowk co trupel ssedlé krwe, nespsobný *) a nesliný. Po-

tom to roste, a bude kausek masa, podobnost lowka na se

beraucí , wšak ješt bez žiwota a hnutí. Pistaupí k tomu

potom hýbání; naposledy prolomíc se wychází na pro-

stranno, otwírají se mu oi, uši a jiní smyslowé. Po n-
kterém opt asu otwírá se mu smysl wnitní, že zaíná

w tom sebe znáti a pozorowati, že widí, slyší, cítí a. t. d.

Zatím se rozum zjewuje, saud o wcech inící; naposledy

wle, to neb ono sob oblibující a po tom dychtící. A to

wše opt po stupních. Nebo i rozumnost naše od malika

se zaíná, jako z mrákoty wynikající jitní záe; a tu nám,

dokud žiwi jsme (jestliže jen do mrákot bludu aneb žiwota

') neforemný.
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zhowadilého wtrženi nebýwáme) , wždy wíc a wíc swtla

pibýwá, až práw do smrti. I inowé naši, nejprw nepa-

trní, tencí, mdlí jsau, potom pak ím dál tím šíe se rozklá-

dají, že dokud žiwi jsme (jestliže nás jen rozmailost neza-

ehwátí, a za žiwa nepohbí), wždycky co dlati, eho žá-

dati, co sobe ukládati, o snažnost wésti máme, a býwají

(pi zdrawém lowku) ím dál, tím wtší wci. Nemž
wšak nikdy žádný swých snažností ani se nasytiti, ani do-

jíti w tomto žiwot. Zejmé to na wše strany, kamkoli kdo

mysl obrátí, a k emukoli ji piloží. Nebo zamilujeli kdo

statek, ím ho wíc má, tím wíc žádá; by swt ml, ješt—

by se mu málo zdálo, jinéhoby hledal, jakž Alexandrw pí-

klad ukazuje. Zadychtílí kdo po Jjláw , nic na swt tak

wywýšeného není, na em by pestal; wždy se wýše pne žá-

dost jeho. Oblíbili kdo rozkoše, by potokowé wšech libostí

skrze nj plynuli, nikdy neekne dosti, wždycky mu to, což

má, zwetší, wždycky se po lahodnjším nem ohledá. Od-

dali se kdo k umní maudrosti, spatowání a zpytowání

skutk božích i lidských, nenajde také konce nižádného.

ím wíc umí, tím wíce eho se ješt nedostáwá; ím wíc

rozumí, tím wíc po umní prahne.
t
emuž ani pi smrti ko-

I
* i nec není. Tu zajisté, kteí prwé o nesmrtedlnosti duše do-

be wyueni byli, tšíce se, že teprw k žiwotu prawemu

pijdau, chwátají k dokonalosti té, rádi za hbetem wšeho,

ím se tu zamstknáwali , necháwajíce. Jiných, kteíž se

v -£v-v -w ten žiwot a wci jeho tak byli pohíželi, že na budaucí

to zapomnli, swdomí teprw procituje a mysli oi otwírá,

když žiwot ten, o nmž jako budaucím wdti nechtli, jako

pítomný již cítí; a wdíli ješt jakau k bohu cestu, teprw

se jí chytají, woláním, pláem, naízowáním za sebe obtí

a. t. d., tak se wždy k tomu, což nastáwá, strojíce. Mimo

to, a tlo bolestmi potené umdlíwá, smyslowé se zatmí-

wají, žiwot se tratí ; duše wšak tehdáž nejjadrnji práce

swé koná, chwalitebnji asto nežli po weškeren žiwot swj.

Naizuje, prawím, o sob, o dítkách, o jmní, o obci a t. d.

pobožnji,$wážnji, prozetedlnji než kdy; takže, kdo umí-

rajícího pobožného widí, hlínu rozplývvající se widí, kdo

slyší, angelského a nebeského cosi slyší. Tak žiwau tedy

w umírajícím tle duši wida, kdo sob pomysliti nemusí, tak



rown, jako na' kuátka léhnaucí se se díwaje, že se sic

skoepina boí, ale z ní ptáe žiwé wychází!

A tak tedy troje máme sob wymené bydlení, dwoje^q^z. JLi

projíti toliko, w tetím trwati na wky majíce. Prwní by- J^jux \

dlišt naše jest žiwot matky, druhý zem, tetí nebe. Z prw- &) v Zúrtrb

ního wycházíme do druhého skrze narození, z druhého do

tetího skrze smrt a wzkíšení, z tetího nikam na wky. "h)^^^^
W prwním máme žiwot toliko a poátení hýbání , w dru-

hem ziwot, hýbaní, smysly a poátení rozumu uziwani,

W tetím wšecko bude dokonalé, bez nedostatku. W prwníní

žiwotu se hotowíme k druhému, w druhém k tetímu, tetí

bude pro sebe sám bez konce. Z prwního když se wy-
chází, musí se odní swléci, lžko, sám lowk jako z šu-

piny jádro se wylaupí; podobn z druhého když se jde, tlo

se složiti musí, sama duše k wnosti wyniká, dokudž zase

nowým stkwlým stánkem piodína bude. Z prwního do

druhého jest tsný prchod, a protlaení skrze nj bolestné;

z druhého do tetího podobn (nebo jak smrt tak i naro-

zení tžce a bolestn se koná); z tetího že se wycházeti

nebude, nebude také tam wíce ani smrti, ani bolesti, ani sto-

nání. Nebo prwní wci pominuly. A tak cíl lowka není

zde, než potom teprw bude. .

4. Ukazuje se to nepromnn s tím, že syn boží wný, ^. laAiJei**,

boží w nás porušený obraz napráwiti chtje, k nám dol jOt^i^

sstaupil, a skrze wtlení naším pirozeným bratrem uinn
byw, w témž našem tle i umel, i zase z mrtwých wstal,

a na nebesa wstaupil. K emu? jediné aby nás w smrt u-

padlé s sebau ze smrti wychwátil, s sebau wzkísil, s sebau

na nebesa pojal. Jakož tedy on nebyl na zemi proto, aby,

stále byl, než jen aby pobyl, pobuda pak, a pro poslán

byl, wyíd, tam se, kdež jemu sláwa neskonalá piprawena,

odebral; tak rown my, úastníci jeho, ne proto jsme tu, aby-

chom byli, než abychom pobudauc a wyídíc, pro posláni

jsme, ubírali se tam, kdež nám pipraweni jsau píbytkowé

wnosti.

HLAWA III.

Že tedy zdejší žiwot není než píprawa. > * --, , , .-

Z toho jde, ponwadž žiwot tento ne pro sebe sám, nežjtM ivUisr**

pro budaucí ten, pijíti teprw mající, že tedy (wlastn mluw) 1**1",
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JírfJjw není žiwot, než píprawa toliko k žiwotu prawému. ehož
swdectwím jsme pedn opt my sami, potom swt we-

škeren, naposledy písmo.

Sami my widíme zajisté, že cokoli w nás po stupních jde,

jedno druhému píprawau jest. Ku píkladu, prwní náš žiwot

w matce jest. Ale k emujest ? zdali pro sebe sám ? Nic. K tomu

toliko, aby tlo psobeno '); a za nástroj duši, k žiwotu tomuto,

kterýž na swt weden býti má, zhotoweno bylo. To jak se

sprawí a dokoná, hned na swtlo wycházíme, protože tam

we tmách co wíce dlati není. Tak tedy i druhý tento

pod sluncem žiwot nic není než píprawa k tetímu, aby totiž

tlo s duší sob zwykly a k tomu, což wn konáno býti

má, se pistrojily. To když se sprawí, není tu co wíc dlati

;

wynikáme pec; a nkteí nepistrojíc se wycházejí, aneb

radji wymítáni býwají na zahynutí, tak jako nedochdata

za rozlinými píinami také z žiwota býwají pozbýwána, ne

k žiwotu, než k smrti ; což se na obojím míst , božím sic

dopuštním, lidskau wšak winau dje.

v&^ifóíun, Swt tento widitedlný, po kterékoli stran na nj po-

hledíme, swdí také odewšad, že není pro jiné stwoen, než

pro rozplození )

pro wychowání I lidského pokolení.

pro wycwiení '

Že zajisté pán bh ne pospolu wšecky lidi, co jich na

iwiw*] , wky míti chtl , stwoil (jako stwoil pojednau angely

w plném
1

' potu ; a kdo jemu ekne: pro toto tak, ono onak

iníš ?), než stwoil jediný pár lidí, a tm, aby se množili, a

zemi naplnili, poruil; potebí bylo k tomu rozplození as
jim dáti. I dal; a aby ten as nebyl slepý, otoil swt
oblohau, a postawiw na ní slunce, msíc a hwzdy, toiti se

jim, a tudy hodiny, dny, msíce, léta rozmowati kázal.

Zase pak, že tlesný twor býti mli lidé, místa k bytu,

luJUvl X prostranstwí k dýchání a hýbání, jídla a pití k zrostu po-

tebující; roztáhl pro n u prosted swta pdu pewnau,

zemi : a ji wodami wnit i zewnit zawlažil, powtím piodíl,

zrostlinami owoce nesaucími i žiwoichy wšelijakými naplnil,

tak že kli poteb i rozkoši hojnost mají dostatenau.

•) formowáno,



H
A že ku podobenstwí obrazu swého dal mysl lowku, vseUy^d: «w

aby se tu ím pásti, a w em swj wtip ušlechtilý brausiti -.^kiZ^',

mla, pidal i mimo tla potebu twor perozliných hoj-
!

nost, w powtí, u wodách, na zemi, pod zemí, jichžby

spatowáním libým a zpytowáním dmyslným i rozkoš duše

i ku poznáwání moci, maudrosti a dobroty tworce pomoc
;

míti, i k zamilowání newiditedlnéjeho, ješt na ten as ukryté, I ^^W
krásy a pochotnosti podoben býti mohl. A tak swt wšechen

nic není než odchowáma naše, škola naše.

To wše že tak jest, a rozum ukazuje, písmo wšak a * )*U*^° #*

swaté nejmocnji twrdí, kteréž oznamuje, že stwoiw bh
swt, a zhotowiw w nm wšecko, teprw lowka jakožto

hospodáe w nj uwedl, poruiw, aby se plodili a rozmno-

žowali a naplnili zemi, panujíce nade wším, což tu jest; tak

že hle! swt ne pro jiné jest, než pro službu lidem. Mluwí

o tom bh u Oseáše zejm , že nebesa jsau pro zem, zem
pak pro obilí, mest, olej a. t. d. a ty wci pro lidi (2. Os.

21 , 22). Item , že swt dotud stojí , dokud se poet

wywolených nedoplní; potom že se mu konec stane, toto

nebe a tato zem že pominau, a nebude jim místa nalezeno,

ale jiné nowé nebe a nowá zem pro budaucí ten žiwot

že stwoena budau, swdí se. (Zjew. 6, 11 a 7, 3; 2. Pet.

3, 10, 11, 12, 13. Zjew. 20, 10 a 21 , 1.) Naposledy mluwí

písmo o žiwotu tomto nejinak tém než jen jako o strojení

a piprawowání njakém; nazýwá jej zajisté cestau. jitím,

branau, oekáwáním; nás pak pocestnými, hostmi, píchozími,

ekanci. (Wiz Gen. 47, 9; Žalm 39, 13; Job. 7, 12; Luk.

12, 34 a t. d.) A takt jest; nebo kdo poukážíc se na swt,
neschowá se zas? ješto k wnosti stwoeni jsme. Tam tedy

do té wnosti my náležíme wlastn, zde se toliko hotowíme.

Protož Kristus ekl: Bute hotowi, nebo newíte, w kterau

hodinu syn lowka pijde. (Mat. 24, 44.) A taf jest píina

(i to z písem wíme), že pán bh pobožné astokrát w mla-

dosti ze swta bere, když jen hotowi jsau, jako Enocha

(Gen. 5, 24. Wiz Maud. 4, 14.) Naproti tomu zlým showí-

wá^ nechtje, aby se kdo opozdil, a nepihotowený zastižen

byl, až pak, když se doekati nemž; je pedce bere pry,

na saud.

Jak tedy jisté jest, že pobytí naše w žiwot matky pí-



práwau jest k žiwotu tomuto w tle", tak jest jisté, ž po-

bytí toto w tle píprawau jest k žiwotu tomu, kterýž za

ním nastati a wn trwati má. Blaze tomu, kdo zdárné,

dobe spsobené 1
) audy z žiwota matky wynesl ! blaze owšem

nad to tisíckrát, kdo zdrawau, dobe wyištnau duši odsud

wynese

!

HLAWA IV.

Že píprawa we trém záleží: uiti se totiž zde,

sebe (a wedlé sebe wšecko jiné) znáti, sprawo-
wati, k bohu obraceti.

iLj.dník' Co lowk we widitedlném swt initi, a jak se
' pi—

xrCwwvX/ prawiti k nebi budaucímu má, chcemeli místn porozumti,

wv-
, . powažme, co bh, když ho na swt uwozowal, mluwil a i-

' nil, a wyrozumíme rad boží a mínní jeho. Píše wšak

tom Mojžíš takto:

C»«L«ko-- * ekl bh: Uime lowka k obrazu našemu, podlé

. podobenstwí našeho, a a panuje nad rybami moskými a nad

ptactwem nebeským i nad howady a nade wší zemí a t. d.

1 stwoil bh lowka k obrazu swému, k obrazu božímu,

muže a ženu, stwoil je a požehnal jim, ka : Plodte se

a množte se a naplte zemi a podmate ji a t. d. A ai!

dal jsem wám wšelikau bylinu, wydáwající sím, a wšeliké

stwoení, nesaucí owoce, za pokrm a t. d. Potom pak pi—

wedl k Adamowi wšelikau zw polní i wšecko ptactwo ne-

beské, aby pohledl na n, jakéby jméno kterému dáti chtl,

a jakby jménowána byla atd. (Gen. 1. 26. a 2. 19.)

Z ehož widíme, že lowku na swt porueno (od

poslední powinnosti zana): i. Pohledati skutky boží, a roz-

díly jich znamenajíc, jména jim rozdáwati: to jest, uiti se

znáti i wypowídati wšeho. 2) Užiti pohodlí tch, kteráž

jemu zídil bh ze wšech twor, a wdti as, spsob a míru

toho. 3) Býti obrazem božím, to jest, obraceti se k bohu,

wšudy a wždycky a wšemi snažnostmi podobnost jeho wy-
obrazuje.

To troje porueno lowku, ten trj jeho na zemi bytu

'^r^jr cíl; nic k tomu pidáwati, nic odtud wypauštti neteba;

spolu to jíti má a musí, protože na tom trém wšecka pod-

') sformowané.
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sata pítomného žiwota, wšecka píprawa budaucího záleží. *• j°*»^

Má, prawím, každý žiwý lowk nauiti a wycwiiti se zde, "^

aby byl 3 r^ ::

Rozumným tworem;

Pánem twor;

Obrazem božím.

Rozumným tworem jest lowk. jestliže zná a wí (Ša-^*^ 1-"'

lomaunowými slowy to wypowím), jaká jest podstata swta ^*»*»w

a moc žiwl, poátek, prostedek i dokonání as, promny
bhu sluneného, rozdílnost poasí i bh roku a spoádání

hwzd, pirození žiwoich, powahy zwíat , moc wtrfi

a pemyšlowání lidská, rozdíl kmen i moci koení; anobrž

cožkoli tajného neb zjewného jest, jestliže powdom jest.

(Mand. 7. 17.) K též rozumnosti pináleží i to, aby cokoli

skutkem k skutkm božím vvýše již piinila dmyslnost lidská,

rozlinost emesel a umní všelijakých znal, až i mistrowstwí

jazyka w powdomosti maje, aby maude o wšelijakých wcech
wyprawowati uml ; a tak aby \ve welikých i malých wcech
ani jedna jemu neznáma nebyla, (jakž Sirach mluwí, kap. 5,

18.) Tím jména, 1
) že rozumný twor jest, obhájí, a k ne-

beské akademii hodn se piprawí.

Pánejn.nak twor bude , jestliže ku poteb a pohodlí. .

wšech tworw užíwaje, wšudy sob mezi nimi i sám w sob
pansky, to jest, wážn a ctnostn poínati bude, aby jedi- t

ného toliko welebného uinitele swého nad sebau, a angely,

služebníky jeho a spoluslužebníky swé
,
po boku, jiné pak

wšecky twory pod sebau níže býti znaje , ostíhal místa

swého, žádnému tworu, ani swému wlastnímu tlu, we službu,

otroctwí, se nedáwal, nébrž jich sám k služb užíwal, a to

rozumn a rozšafn , wda jak, kdy, kde, pokud tlu jeho

žádosti dáti neb nedáti, jak, kdy, kde, pokud k bližnímu

whod býti neb nebýti; summau, wdeti jak ínrawn, ctnostn,

rozšafn a prozetedln sebe i wšecky swé iny wnií i

zewnit íditi.

Naposledy obrazem božím bude, jestliže k bohu se srd- <

cem, žádostmi i wšemi snažnostmi obracuje, wnitr i zewnit

istoty- aiswatosti, sprawedlnosti a milosrdenstwí ostíhati

') titule.
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bude. Obrazu zajisté dokonalost wšeka w tom záleží, aby

podobnost pwoda swého co nejwlastnjí wyrážél. Protož

bh, swatý jsa, porauí, abychom i my swatí byli. (1. Petr.

i. 15.)

Z ehož wšeho záwírka jde, že práw lowkem zde

íov * na swt býti, jest oswíceným, ctnostným, pobožným býti,

to jest

Z ,s h Znáti jasn sebe i wšecko,

- < íditi rozšafn sebe i wšecko,

9 < Obraceti sebe i wšecko k studnici té, z níž plyne wšecko.

W tom trém wšecka sláwa lowka záleží, proto že to

podstata jeho jest. Jiné wci, jakékoli pi nm jsau, neb

býti a mysliti se mohau (jako zdrawí, krása, síla, bohat-

stwí, patrnost, wzácnost, píze lidská, pátelstwí, w ped-

sewzetích štstí, dlauhowkost a t. d.) nejsau nic než ze-

wnitní pídawkowé a powrchní ozdoby, jestliže je bh ko-

mu pidáwá ; aneb jsau zbytené marnosti, neužitená be-
mena a škodliwé pekážky, jestliže kdo sám po nich dycht

je sob shledáwá, a s nimi se zamstknáwaje, onyno ped-

oLiv,Wa ujší (na nichž podstata záleží), obmeškáwá. Píklad dám. Ho-

t trJrrtXuw diny (bicí nebo slunené) ušlechtilý a potebnýjsau k ostíhání

,j. náležitému asu nástroj; jichž podstata na emeslném wšeho

rozmení a umlém složení záleží. Pauzdro na n, ezba,

toení neb kwtowání njaké, pomalowání neb pozlátky ne-

jsau než píbytné wci, ozdoby 1
) trochu pidáwající, dobroty

nic. Kdoby radji pkný než dobrý takowý nástroj míti žá-

dal, smáli bychom se mu jako dítti, nesaudícímu, co na
jest. Tak dobrota kon, ne na nem jiném, než na síle,

udatnosti, erstwosti, umlém se pod jezdcem obracení zá-

leží; ocas rozwinutý neb swinutý, zaesaná kštice, pozla-

cená uzda, krumpowané sedlo neb deka, a mu ozdoby nco
pidáwají, hlupcem bychom wšak nazwali, kdoby na tch

okrasách wzácnost kon zakládal. Opt, zdrawí tla našeho

na dobrém žaludku zažíwání a wnitní aud síle a erstwo-

sti záleží. Léhati mkce, choditi hladce, jísti a píti lahodn,

ani ku podstat zdrawí nepináleží , ani mu nenapomáhá,

spíše ujímá. Protož kdo wíce lahdek, pohodlí, šperku než

') ktaltu
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ždrawí šetí, nemaudrý jest, owšín tedy nemaudrý a ne-

smyslný, kdo lowkem býti chtje, zewnitních ozdob lo-
wka wíc než podstaty samé šetí. Protož kniha maudrosti

ty lidi za blázny a bezbožné odsuzuje, kteí žiwot swj za

hiku mají aneb za tržišt bez prowozowání zisku. Takowí

prý nedojdaii chwály boží ani požehnání jeho (Maud. 15, 12

a 19). Na tom stj.

HLAWA V.

Že lowk toho trého (oswícení, ctnosti, pobožnosti)

základy sám w sob má pirozen.
K emu bh kterau wc stwoil , k tomu spsobnost > -

w pirození její wštípil, tak aby žádná nebyla tím, ímž jest,

bezdn a s násilím, ale ráda; protože z koenu w ní b»*m**- ,
**™

ložených samo wyrostá , což wyrostati má. A tak tedy iY
lowk oswícenosti, ctnosti, pobožnosti (ponwadž k tomu

trému na swt uweden jest) koeny sám \v sob má, tak

jistotn jako strom koeny swé, na nichž stojí. Protož ne-

teba nic z tch wcí do lowka wnášeti, maje již w sob
sám hned od pirození

;
jen aby tíž koenowé ped zhaubau

chránni byli, a pomoc k jadrnému se ujímání a náležitému

ratolestí pauštní, též mocnému se rozkládání a zdárnému

owoce rozkwetání mli, toho poteba jest.

Ale ponwadž tomu, co Sirach píše, že maudrost základy

wné w lidech založila (Sir. 1, 14), ne wšickni rozumjí,

poukažme sob to po ástkách
,
jaké základy má w nás

umní neb oswícenost ? jaké ctnost ? jaké pobožnost ? a uhlé-

dáme, jaký maudrosti boží nástroj jest každý lowk.

O umem neb oswiceni.

Že lowk k tomu, aby wšecko znal, a wšecko uml,"

stwoen jest, dwodowé jsau tito : .*™£*£ tr,Jk

1. Stwoen jest k obrazu božímu. W bohu tedy po- •*X^
)

^o^
nwadž se mezi jinými diwnými jeho wcmi, také blesk

jasn na wšecko patící wšewdaucnosti jeho stkwí; jistotn

i toho podoba w lowku býti musí; sicby obraz nebyl

obrazem. Jakož pak swdí sama wc, žef arci má podob-

nost w té wci lowk bohu. Nebo u prosted skutk

božích w swt postawen jsa, mysl swau w sob má ,
jako
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zrcadlo njaké pkrauhlé u prosted pokoje zawšeríé,

w kterémž se wšecko, co po wšech stranách jest, samo

obleskuje. Wšecko, prawím, co kde jest; nebo mysl naše

nejen wci blízké okolo sebe ,'
ale i wzdálené bu místem

neb i asem, i zawinuté tak i jinak, rozwírá, rozbírá, zpytuje,

Jt.% stíhá. Jsau zajisté myšlení naše wc jakási neobsáhlá a ne-^-

^skonalá, žádnými mezemi obmeziti se nedadaucí, jako sám

/ bh; nebo by lowk tisíc let žiw byl, a wydycky se ue
yrfi^Mjy^- jedné wci za druhau wyrozumíwal, wždycky se to má kde

wšecko w mysli jeho smsknáwati; takowá bezedná hlubina

jest mysl naše. K tomu , a tlo lidské , uzíkými mezemi

aud swých sklíeno jest, ich trošku dále okolo tla do-

sahá , sluch ješt dále, zrak nejdále, jejž obloha toliko ob-

mezuje 1
); mysl wšak ani oblohau, ani tím, což nad oblohau

jest, obmezowati2
) se nedá; i nad nebesa nebes, i pod propast

propastí, by to wše tisíckrát wtší bylo, ona prostupuje a

proniká, a wždy ješt dále prostupowati a pronikati mž;
a to wše. w jednom okamžení, z zem na nebe, z nebe do

propasti, a odtud kamkoli jinam se penášejíc. A nechtli

bychom powoliti, že jí wšecko obsáhnauti možné jest?, nébrž

že k tomu, aby obsahowala, jest? a jiného dlati nemž?
.<X 2. Nazýwá se lowk a jest malý, w summu shrnutý

swt, w nmž wšecko zawinuté se nachází, cokoli w sob
weliký swt široce rozprostené má. (Což plnji wyswtlo-
wati, že tak jest, k jinému místu pináleží.) Protož lowka
na swt jdaucího mysl dobe k seménku bylinnému neb já-

dru stromowému pirownána býti mž; w kterémž a po-

dobnosti byliny neb stromu newidti, jest wšak tam bylina

neb strom w prawd ; což skutek snadn ukáže , když dané

ono jsúc w zemi, i pod sebe koínky i nad sebe prautky

pauští, kteíž se potom pirozenau mocí sami w ratolesti roz-

rostají, listím odíwají, kwt a owoce nesau, jen když se jak

koen tak ratolesti zsílí. Nepotebí tedy nieho do lowka,
co umti má, wnášeti (anby to snad místa w nm nenašlo),

než toliko, co w sob sám zawinutého má, to jemu poma-
liku rozwíjeti, a po ástkách, co která wc jest, ukazo-

wati ; uhlédá hned wšecko, hned wšemu wyrozumí. Protož

') terminuje 2
) terminowat



Pythagoras íkáwal, že tak pirozené jest lowku wšecko

umti, že prý, kdyby kdo sedmiletého pacholete se wyptá-

wati a jeho se rozumn podlé pochopiledlnosti jeho , wy-
tazowati uml , na wšecky otázky celé filosofie odpowídati by

dowedlo 2
), proto jmenowit, že sám rozum w lowku do-

statené jest prawidlo 3
) a prawá míra wšech wcí, toliko

že po pádu sebau sám zastínn a zamotán jsa, sám sob
pomoci neumí, a kteiíby pomáhati mli, ídko do toho pi-

cházejí, 4
) nýbrž jej wíce zamotáwají a zaplétají.

3. K tomu pidáni jsau té rozumné w nás bydlící duši ná- b
:
-**1* /^<Ul«^

slrojowé takowí. že cokoli wn wukol nás jest a dje se, *_ l

jí lajno býti nemž ; wyzwídá ona skrze ty nástroje, špehée

swé, wšecko
,

jenž jsau. zrak, sluch, ich, chu, hmat. 5
)

Ponwadž tedy není w lom swl. cožby se bu widti,

neb slyšeti, neb wonli. neb okušowati. ochutnáwati6) , neb

dotýkáním, co a jaké jest, rozeznáwati nemohlo; jde odtud,

že nic není w swt . cožby od lowka chápáno býti ne-

mohlo. Od lowka, prawím, mysl a rozum majícího, a skrze

nástroje fy wšudy dosahujícího.

4. Piwštípena jest laké lowku chu k zpytowání w*

wšeho a k wyrozumíwáuí wšemu. Omneš nátura scire áe- ^•'' fc*M
siderant, dí Aristoteles. (Wšiekni prý umní žádostiwi jsau ** +0*4*0

z pirození.) Widí se lo hned pi dílkách, i potom owšem
dál , nebo kdo neád wždycky nco nowého widí ? wždy-

cky nco nowého slyší? wždycky neho nowého se do-

týká? Na prosto pirozené to wšechnm lidem, akoli jed-

nomu wíc, druhému mén. Odtud jest, že lowk wždycky

rád nkam jde, s nkým se shledáwá, na nco se ptá, nco
sám powídá, slowem 7

) mysl jeho pokoje nemá, wždycky se

na nco táhne, jako i zewnitní smyslowé jeho. Nad to,

lidem ueným diwí se i ti nejhlaupjší, za cosi zwláštnjšího

mimo sebe je držíce. eho to znamení, než že pirození

i w nich také k wnad té se táhne, i že, eho nemají, as-

poby míti žádali, kdyby, že možné jest, nadji míti mohli?

5. Píklady máme, že nkteí pirozenau chtiwostí zaSM,,,.^.^*

rozumem jdauce, welikých wcí se dewtipowali, a bez wdc »' •-"•- *"***

k wtšímu umní, než jiní skrze wndce, picházeli; jacíž

') sedmileté pachole examinowali. 2
) trefilo.

3
) regule.

4
) trefují.

5
) košt, takt.

6
) koštowali. ') summau.

2
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avoólóantoi (sami od sebe uení) slowau. A to eho dwo-
-JÚ$>. dem, jediné že lowk wšecko w sob má, i lampu, i knot,

< >*..*. . i olej, i kesadlo se wšemi píprawami. Kdyby jen rozkesá-

v-..Wvítoww wati sob, a z jisker swtlo rozswcowati , a hoící swtlo

utíráním wyjasowati uml; widlby hned, jakožto po swt-
le, diwné maudrosti boží sklady, i w sob sám, jakožto

w malém swtl a obrazu božím, i krom sebe, u welikém

tom swt
,
jak wšecko perozkošn bh na poet , míru

a wáhu spoádal, lib se díwaje, i w bohu také, jakožto

studnici té, z níž plyne wšecko; ješto když se nerozke-

suje w lowku wnitní I o prawé rozumu swtlo. než jen

se mu zewnit kahanc, a to ješt w lucern *) domnní
lidských (authorilatum involucris) podáwá , není jinak (a býti

nemže), než jakoby nkoho, w tmawém míst sedícího , tak

se swtlem obcházel, aby se mu skulinami trochu nco blyš-

tlo, samo pak plné swtlo k nmu nemohlo.

6. A zdaž se to patrn i z wcí tch , k nimž mysl

vvwjJL ib- naše podobnost má, newidí? Zem zajisté (k níž srdce lid—

>«3d*Ý ' ské pirownáwá písmo swaté asto
,
pouowání pak k se-

w*lí menu) zdali wšelikého semene w se nepijímá? zdali jedna

a táž zahrada wšelijakými wonnými bylinami, kwítím. koe-

ním, stromowím, wysazena býti nemž? Muž w prawd.

když pilný, umlý, rozšafný zahradník jest; a ím wtší roz-

linost se widí, tím libjší oím diwadlo, chípím wnada,

iiWwW srdci oberslwení. Aristoteles lowka na swt jdaucího mysl

pipodobnil tabuli prázdné, na níž psáno nic není, napsati

se wšak mže wšecko. Jakož ledy na tabuli prázdné písa

napsati aneb malí namalowati bez nesnáze mž wšecko, co

chce, když jen umí; tak w mysl lidskau wšecko uwésti jed-

nostejn snadná wc tomu, kdo, jak se to dlati má, rozumí.

ehož nedj eli se, jist tabule winna není, (krom že nkdy
trošku nehladká býwá) než písae a malíe neumlost. Tento

jest rozdíl, že na tabuli nemže dále a dle psáti, než kam

a pokud kraj stauje; ale w mysli wždycky psáti a rýpati

mžeš, kraje a konce nikdy nenajdeš, protože (jakž málo

wýš doteno) mysl naše neskonalá jest, kraj a mezí žád-

**w*^ ných nemající. Tetí pipodobuje se mozek náš (w nmž

') latern.
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se myšlení konají) wosku, jakožto na kterémž se bud pee
tiskne, aneb z nho obrázkowé wšelijací a kwtowání roz-

liná psobí *). Jakož tedy wosk wšelijaké spsoby 2
) w se

pijímaje, wšecko. co jen chceš, udlati z sebe dá ; tak mo-

zek náš wšech wcí obrazy a podobizny w sob wytwáeti 3
)

dada, wšecko, co swta širokost obsahuje, chytá: ímž se

pkn, co myšlení aneb umní naše jest, wyobrazí. Cokoli

já widím, slyším, ochutnáwám 4
), iji, makám, to jest pee,

kterauž se hned w mozku mém podobizna její wyrazí, tak

že i po oddlení jí od oí, uší, jazyka, chípí, rukau mých

já obraz její w mysli mám, aniž ho (le jsem nezpozorowal,

že se mdle wytlaila) pozbyti mohu, bych chtl. Ku pí- ^3-
kladu, widlli jsem kdy lowka nkterého, a na piln -^^i JUnjtt*

hledl, mluwilli jsem co s ním. šelli jsem neb jel cestau, -jie*^ , U Wv
a tu eku, horu, pole, rybník, les, msto, zámek a t. d. spa- >,rv^ t*-

til; slyšelli jsem kde stelbu, hímání, muziku, etlli jsem ' v
f
"^ ^*

co bedlhv w knize nkteré a t. d. to mi se wše na mozku •
3^ i ^^*>

wytlauje a wyráží, tak že kdykoli na to wzpomenu, tak mnoho AVrx-°x"

jest, jakobych to nyní ped oima neb ušima ml. Což, a
se na jednom mozku jinak než na druhém pozoruje a dlá, dlá

se wšak na každém wždy njak. A tu se opt nestihlá boží

maudrost widí, jak ona to opatila, aby jediný ten w jedné

hlaw mozk, jehož tak mnoho není, tak nesíslné množstwí

obraz w se pijímati mohl. Nebo co jediný lowk, kterýž

tidcet nebo tyidcet let žiw byl (zwláš uený), widl, sly-

šel, cítil, etl, zkusil, a na wzpomenauti pi píin muž.

to wše on w hlaw nosí, podobizny na mozku wytisknuté

wcí tch nkdy widných , slyšených , dotýkaných a t. d.

an jich na tisíce tisíc, a ješt tisíckrát wíc; a wšak se to

wšecko tam smstknáwá, a každý den toho pibýwá. Jaká

to boží moc, jaká nestižitedlná maudrost!

Naposledy wšak , nejpodobnjší jest mysl naše zrcadlu s.\c- **'-*. ,-

aneb oku, jemuž cokoli pedstawíš, jakékoli podoby 5
) a bar-

wy, hned toho obraz chytí , le by to po tm pistrkowal,

aneb pozadu , neb pobon . neb zdaleka jen wyskytowal.

z blízka neukazowal, neb to ním zastowal, neb s jiným

mátl; tu nebude nic. prawda jest; ale já o tom, co pi swtle

') formují.
2
) formy.

3
) forraowali.

4
) koštuji.

5
) formy.

2*
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a skrze náležité wci pedstírání býti mž, mluwím. Jakož

tedy neteba oka nutiti, aby hledlo, samo se ono otwírá,

a rádo wždycky otwírá, a na wšecko, co swt widitedlného

má, rádo hledí, a stauje wšemu (jen když jedno po druhém,

ne spolu), aniž se kdy nasytí hledním (jakž Šalomaun dí

Eccles. 4. 8.); tak rown mysl naše sama se otwírá, sama

hledti žádá, sama chytá wšecko, a w tom neustálá jest,

když se toliko wcmi nezasypá, a jedno za druhým w sluš-

ném ádu jí se podáwá. Chybiti to nemže: tak nepro-

mnné jest.

O mrawích a ctnostech.

Že pak lowk k spoádanosti powah mrawných (ad

harmoniam moralem) z pirození náklonnost má, tím dwojím

dowodím : 1) že se kochá we shod ') wšelijaké , kdekoli

ji cítí; 2) že sám není než harmonie, wnit i zewnit.

Nebo každý lowk miluje malsváiií pkné, pkný obraz,

Lwu^pkného lowka, pkného kon, pkného ptáka a t. d. Pro ?

Proto že shodu 2
) barew a saumrnost 3

) aud cítí ; to wnada

oím jeho pirozen. Miluje každý lowk hudbu. 4
) Pro?

Protože shoda 5
) hlas jest, uším pastwa libá. Miluje každý

chutné pokrmy a nápoje. Pro? Prolože náležité smíšení

chutí 6
) jazyka se jímá pirozen. Miluje každý mírné teplo,

mírný chládek a 1. d. Pro? Protože pirození wšecko njírné

libuje, w nm swé zachowání, w wýstupku pak zhaubu swau

cít. Nýbrž milujeme jedni pi druhých ctnosti (nebo i ti

nectnostní ctnostným se diwí, akoli nenásledují, za nemožné

sob to, w em z poátku pokaženi a zwykem zatwrzeni

jsau
,

pokládajíce), pro tedy ne i pi sob ? Ach nebume
slepí, a wizme , že lowk wšeliké shody 7

), wšech mrawfi

a ctností koeny w sob má, jen kdyby z tch koen ra-

tolesti wywoditi umli.

Nébrž lowk sám w sob, w tle i duši, nic není než

vi \\m- harmonie. Nebo jakož widitedlný tento swt we wšech

L-vvmWc^ swých ástkách nic není , než jako peušlechtilý hodin-

ný nástroj z nesíslného množstwí kol a cimbál emesln

') Rkp. w harmonií. 3
) harmonii. A

) proporcí. *) muzyku.
5
) harmonie. 6

) lemperatura saporum (dobré stemperowání

chotí)
7
) harmonie.
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složený, kdež hlawní kolo swau pirozenau wáhu majíc, jiná xA/.^.

s sebau (akoli jedno wtší, druhé menší jest, jedno níž, $*& vJ^kn-

druhé wýš stojí, jedno pímo, druhé nazpt bží) tak pojímá, £.wktv«v «i
že wšecka spolu sním, nad ním, okolo nho se toí, a bitím *• lo o**, vn

cimbál zwuk libý wydáwají; tak jest rown lowk ja- ktXx.

kožto malý svvt a onoho welikého swta obraz. Tlo jeho V^vkJbv*-

nic není, duše jeho nic není než takowý emeslný nástroj.

Pohleme, a spatíme. W tle hlawní kolo jest srdce (nej- •**£&-,

prwé žiwaucí a nejposléze umírající, a tudy nejprvvé se po-

hybující), *) studnice žiwota : jiná kola jsau jiní audowé,

wnit i zewnit, kteréž srdce, žiwotní duchy k nim rozsílaje,

s sebau pojí. Wáha, poátek wšelikého hnutí, jest mozek,

kterýž nerwy, jako prowazy, po audech protažené maje, po-

tahuje jich k wšelikému hnutí, jak kde teba. Co pak se již

tím hýbáním sprawuje a dlá, wnit i zewnit, to jest hrám 2
)

žiwých tchto hodin, tla lidského. Tak w duši hlawní kolo * oUtí*

jest wle; záwaží ji potahující jsau žádosti a náklonnosti roz-

liné. Zámek (jakýž pi bicí stran hodin býwá, jednak se

zdwihající a hodinám bh dáwající, jednak zapadající a bh
zastawující) jest rozum, kterýž, co wle oblíbiti má neb ne-

má, ukazuje. Jiná kola jsau jiná rozliná w mysli hnutí,

to jest úmyslowé k inm, jakéž rozum radí. Odkudž (když

se jen záwaží, to jest, náklonnostem píliš mnoho wáhy nedáwá,

a zámek, rozum, dobe otwírá a zawírá) nemž než shoda

a jednota ctností
3
) jíti, náležité totiž a rozšafné wšech hnutí

a in wnit i zewnit poádání 4
). A tak ai hle ! lowk

nic není, nežli shoda 5
) sám w sob

!

A protož, jakož o pokaženém a neshodné zwuky 6
) dá-

wajícím nástroji
7
) k. p. regálu, warhanech, jestliže jen od

dobrého mistra dobe udlán byl, neíkáme, že se nehodí,

protože se sprawiti muž ; tolikéž o hodinách dobe udla-

ných, potom pak zle složených aneb rzí zašlých, anebo s po-

trhanými strunami , nepochybujeme , že dobré pedce býti

mohau, pijdeli jen dobrý zase na n mistr, kterýžby je na-

prawil: tak o lowku, ke shod 8
) pistrojeném, nemyslme

primm vivens et ultimum moriens ; et per conseques, primm
mobile. 2

) melodia. 3
) harmonia et concentus virtutum.

4
)

temperowání. 5
) harmonia. 6

) zlau harmonii. 7
) instrumentu.

8
) k harmonii.
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žeby we shodu 1
) uweden býti nemohl (akoli pádem raj-

ským porušen jest), jen kdyžby to. co porušeno neb roz-

smeknuto jest, umle zase napraweno nebo wpraweno, co

pak w celosti zstáwá, k zstáwání posilowáno bylo,

O pobožnosti

Pobožnost že lowku také pirozená jest. dowodím tím.

že k obrazu a podobenstwí božímu stwoen jest. Nebo pon-
vvadž wšech twor, wšeho swta powahami to se twi*dí, že

se podobné k podobnému táhne (Sir. 13. 18.), lowk pak

sob rowného nic w nebi ani na zemi nenachází, krom
toho, k jehož obrazu upodoben 2

) jest; jde odtud, že se

srdcem swým nemá kam obraceti, než k tomu prawému swé-

mu, z nhož wyplývvá. To cít w sob Dawid, ekl: Ko-

hožbych ml na nebi krom tebe, bože! a na zemi w ni-

žádném krom tebe libosti nemám. (Žal. 73.)

Ale díš: to tak býti mlo. kdybychom byli w dokona-

losti swé zstali; nyní již pádem rajským porušeni jsme, že

srdce naše odwráceno jest od boha. Odpowím apoštolskými

tJJLiU»*»"Slowy: Takližjsme tak klesli, abychom dokonce padli? (ím.

uw^.> 11. 11.) Nabuchodonozorowi když srdce lidské odjato a ho-

wadí dáno. zanecháno mu wšak koenu, aby zase k rozu-

mu lidskému , nébrž i sláw králowské pijíti mohl
,
jen

jakžby poznal, že nebesa panují. (Dan. 4. a 23.) A což my
tak wyati jsme z ráje božího, aby nám ani koenu nepoz-
stáwalo? Odstup to! Nebo zdali i tch neznaboh, pohan
srdce po bohu se neohlédá? netáhne? Wšak Cicero prawj.

že na swt není tak diwokého národu . kterýžby boha n-
jakého neml a nectil. Takhle! hluboce koenowé toho Avnás

wzí i po pádu.- že tu lowk není pro sebe sám, než pru

boha. A zdaž hned po pádu a vvyhlášení pokuty a jako

wyttí nás bh hned zase nowých raubíí milosti a pomoci

swé (zaslíbením totiž semene ženy) w srdce naše newštípil ?

Zdali i neposlal syna swého. skrze nhožby napraweno bylo

porušení naše ? Hanba, že jen o pádu a porušení swém w-
dti chceme, o powzdwižení a naprawení nic. Hanba, že sta-

rým Adamem nemožnost swau wždycky radji wymlamvati

') w harmonii. -) sformowán.
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se pokaušíme, nežlibychom, co se w nowém Adamowi. Kri- /-!>•

stu, mže ohledati, pokusili? ješto apoštol (swým i wšech.^^ '•^

znowu zrozených jménem) dí: Wšecko mohu w tom, kterýž

mne posiluje, Kristu. (Fil. 4. 13.) Možnélif jest, aby raub

owocný do planého strmku, wrby, tmu, Mohu a t. d. wra-

zen jsa, ujal se, a rostl; ím wíc wrazen jsa do ratolesti,

w níž swé wlastní koeny má ? (Wiz jak tu apoštol rozumn
dowodí *)• ím - 11- 24.) Protož možnéli jest bohu z ka-

mení syny Abrahamowy wzbuzowati (Mat. 3. 9.), jak má ne-

možné býti, abychom my pi prwním hned stwoení koen
swatosti dostawše, a do týchž koen nowých milosti raub
skrze Krista, a nowé wláhy skrze ducha swatého dosáhše,

ujímati se a rsti nemli ? O ! nesaužujme milosti boží tu, kdež

jí on sám nesužuje ! Nebo chcemelif i my, k Kristu pipojení

a nowým rodem obdaení, s semenem naším nespsobnými

se dlati k wcem, kteréž jsau králowstwí božího: kterak

pak Kristus o dítkách ekl, že jejich jest králowshví boží?

aneb kterakž nás k nim odsílá , obraceti se weleje, abychom

jako dítky byli? Kterakž pak apoštol dítky rodi kesan-

ských (by prý jeden toliko z nich kesanem byl) swatými

nazwal? neistými pak je býti odpírá? (1. Kor. 7.14.) Ob-

myté zajisté jsau
,
poswcené a osprawedlnné we jménu

pána Jesu Krista, skrze ducha, boha našeho. (1. Kor. 6. 11.)

A protož, když kesanské dítky, ne Adama starého plé- "7],'twUW.

m, ale Adama nowého sím, synáky a dcerky boží, bra- |*fc l A -^*

triky a sestiky Kristowy k podobení 2
) berauce, spsobené ,

k pijímání w sebe semene wnosti býti prawíme, nech se i^**-^

.

to žádnému nemožnau wcí nezdá: protože ne od plané

sliwy dobrého owoce hledáme, ale ratolestkám k stromu ži-

wota piwštípeným, aby w nm zstáwajíce rostly a owoce

nesly, napomáháme.

A tof jest, což Šalomaun mluwí, že maudrost snadn

spatena bfwá a t. d., nébrž že sama obchází hledajíc a t. d.

Sap. 6. 12. a t. d.

') argumentuje.
5
) formowání.
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HLAWA VI.

Že wšak lowk, máli lowkem býti, cwien
k tomu býti musí.

Nezle z starých jeden lowka opisowal
5
že jest ani-

mal disciplinabile, to jest, twor k uení narozený. Nebo a
k obrazu a podobenstwí božímu stwoen jest, a bh bez

uení se nemu wšecko wí a umí, lowk wšak w té ástce

bohu podoben není a býti nemohl.. Kdyby zajisté bez ueni

se wšemu rozumti ml, muselby místem i asem neobsáhlý

býti, aby wždycky a wšudy wšemu pítomen jsa, wšecko

pauhým pohledem 2
) spatowal, ehož ani lowku, ani an-

gelu , ani žádnému tworu dáno není a dáno býti nemohlo,

protože wnost a neobsáhlost (to jest božstwí) dána býti

nemohla. Dosti jest angelm i lidem sláwy, že jim bh mysl

dal, aby stíhati a chápati mohli rozliné skutky jeho, a tím

sob poklad rozumnosti shromažowati. Protož i o angelích

z písem wíme, že se uí, to jest, emu prwé nerozumli,

wyrozumíwají. (Wiz 1. Petr. 1. 12. Efes. 3. 10. 1. Reg.

22. 20. Job. 16 a t. d.) Za kteraužto píinau maudrost a umní
jejich z nemalé ástky experimentalis, to jest, zkušením dosa-

žená, slowe.

Žádný tedy na mysl sob wstupowati nedej, jakoby

lowk lowkem býti mohl, jediné le se nauí lowkem
býti, to jest, wycwií we wcech tch, kteréž jemu jakožto

lowku pináležejí. Ukazují to wšech twor žiwých i bez-

dušných píkladowé, že máli která wc tím, k emuž stwo-

ena jest, býti, musí k tomu lidskau pomocí býti nastrojena,

jako

:

Kamení k tomu jest, abychom z nho domy, zdi, wže,
dlažby, slaupy a t. d. mli; a wšak máli k tomu užíwání

pijíti, lidskau rukau Jámáno, tesáno, wzdwiháno, woženo,

nošeno, staweno a kladeno býti musí. Tak kamení drahé

a perly, k ozdobám lidským stwoené, od lidí ezány, strau-

hány, hlazeny 3
) býti musejí.

Kowowé, zlato, stíbro, železo a. t. d. k rozliným lid-

ským potebám oddány jsau : wšak se dobýwati, rozpauštti,

pehánti, peléwati , a w rozliné podoby 4
) rozkowáwati

') definowal. *) simplici intuitu.
3)"polerowány. 4

) formy.
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musejí; samy od sebe mén než ta hlína a bláto k užitku

picházejí.

Zrostliny zemské wšelijakau potrawu (pokrm i nápoj)

z sebe nám dáwají, wšak tak, že se byliny a obilí síti, splíti,

žíti neb trhati, stromowé pak štpowati, oklešfowati, wyiš-
owati se musejí rozliným spsobem; owšem pak, jestliže

odtud co k lékastwí neb šatstwu nebo k stawení pijíti má,

piprawowáno býti musí.

Žiwoichowé, žiwot w sob a hýbání majíce, sami sebe

opatowati se zdají; a wšak i tch, majíli k tomu, k emu
stwoeni jsau, užiti býti, cwiiti potebí. K k jízd, wl
k tahu, osel k bemenu, pes ke stráži a štwaní, krahulec

k mysliwosti a t. d. stwoen jest: a wšak newycwiíšli ho

sob k tomu, málo ho užiweš.

lowk s strany tla k tomu jest, aby chodil a práce n-
jaké ídil; a wšak widíme, že s sebau toho na swt nepi-

náší; i sedti, i státi, i choditi, i rukama práce njaké ko-

nati, dosti pracn se uiti musí. Kdežby tedy mysl naše to

nadání ') wzala, aby sama od sebe , bez nastrojowání, tím,

ímž býti má, byli mohla ? Ponwadž wšech stwoených wcí
to práwo jest, aby jak bytnost swau, tak i wšecka psobení

swá od nieho zaínajíce, nejinak než po stupních wzhru
šly ? Nébrž i o angelích, akoli hvorowé dokonalosti boha

nejbližší jsau, prawé jest, že wšewdaucnosti nemají, než

stižitedlnost toliko k wyrozumíwání pediwné boží we wšech

skutcích jeho neskonalým spsobem zawinulé maudrosti.

Patrné také jest, že by lowk we swé rajské dokona-

losti byl zstal, uiti by se >však byl mel. Nebo akoli

hned, jakž stwoeni byli, Adam a Ewa choditi a mluwiti i

rozumn mluwiti umli, powdomosti wšak wci té, kteréž

se zkušením dochází, nemli. Což odtud dosti zejmé, že se

Ewa nad hadowau eí nic nezastawila, nébrž s ním we-
nowání se dala

;
ješto kdyby sob byla zkušením rozumnost

utwrdila, bylaby wdla, že e tworu nepipadá, že se tu

podwod kryje.

Owšem tedy po pádu, máli lowk lowkem býti, nco
umti a rozumti, uiti se musí

,
protože my již na swt se

') privilegium,
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rodíce mysl s sebau jako prázdnau tabuli toliko (jakž

Aristoteles íkáwal) pinášíme , na níž nic psáno není, psáti

se teprw, co poteba, musí. A jest to nám po pádu mnohem
pracnjší , nežli w ráji býti mlo

,
protože se i mluwiti i

rozumti i initi dobe a dkladn 1
) uiti musíme

,
ponwadž

i wci ped námi nyní jsau ukrytjší (pro zatemnlost ro-

zumu), i jazykowé nám zmateni, že se jich nkolika (chcemli

lide' s lidmi zacházeti moci) uiti musíme, an i mateští zma-

tenjší a tžší uinni , a mezitím nic se s námi nerodí.

Píkladowé zajisté jsau, že nkteí w dtinstwí byvvše, od

zwi diwoké (jakž píhody jsau rozliné), wlk, riedwd
a. t d. uchwácení, zanesení, mezi nimi wychowaní, a potom

zase lapení, nic nad ta zwíata wíc neumli a nerozumli,

ani mluwiti, ani na dwau nohách choditi, ani owšem jiných

lidských prací konati, le až mezi lidmi zase pobywše, se

nauili. O emž dwa neb ti píklady pipomenu:2
) Ped

nemnoha léty ztratilo se skrze nešetrnost rodi dít w jedné

wsi w Hesích, 3
) kteráž wes stromowím a zahradami na skrze

prorostlá, a u samého lesa ležící byla, z nhož wlci až do

samé wsi wybíhali. Po nkterém roce wídali sedláci mezi

bhajícími wlky zwíe jakési, twernohé sic , ale rozdílné od

wlk, a kteréž ne tak erstw pes ploty skákalo. Ukazowali

je sob asto s podiwením, a oznámili to nejprw rychtái,4)

potom úedníku , až se to naposledy landkrabte doneslo

;

kterýž poruil na to zwíe íhati, a jak mohau, na žiw ho

dostati. I piinili se sedláci, a dopadli ho, a wedli do Kassel,

ano na tyech dlapách šlo jako wlk, ale na pohlední mr-

zutjší bylo. Když je na knížecí palác piwedli, uteklo jim

a schowalo se pod lawici , hwízdalo a wylo škared, jako

njaká nejlítjší šelma ; ale když jeho pilnji ohledáwali.

zdálo se jakoby podoba k lidské twái a audm, a poruil

je kníže mezi lidmi ponkud chowati, ažby se ukázalo , co

z nho bude. Ti, jimž to porueno bylo, ujali se ho opraw-

dow , chowali je a cwiili , ano w krátkém ase zrostlo,

potom zdwihna se, na dwau nohách choditi, naposledy i ro-

zumn mluwiti, a tak lowkem býti poalo. A tu on wy-

') z gruntu. 2
) Bájenost tohoto wyprawowání tenái sama se

namítá ; zde pauze co dkaz lehkowmosti onch wk necháno.

Poz. Wydawatelw. "*) Hassii. *) Foytowi.
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prawowal (jak mnoho o tom pamatowati mohl), a wyznáwal,

že w jám mezi wlky bydlel, a od nich chowán byl, a že

jemu wždycky nejlepší díl zwiny dáwali. — Wyprawuje

tento píbh x
) M. Dresserus, 2

) a ukazuje tím . jak diwoké

zwíe jest lowk, jestliže cwiení nepistaupí. Kterýž pí-

bh Camerarius 3
) obnowuje

,
pidáwá k tomu , že to dít

we tech létech bylo, když se mezi wlky dostalo, a že je

nutili na tyech nohách bhati , a w zim že jemu w jám
peleš z suché tráwy a stromowého listí piprawili. a že

potom íkalo , kdyby mu to na wli bylo zstalo, že by ra-

dji mezi wlky, než lidmi, bylo. — A rown prý téhož léta.

na jiném míst, pachole vve 12 létech od nkterých zeman,

kteíž na wlky honili, lapeno jest, jakož wyprawuje týž

Camerarius na uwecleném míst.

Jiný ješt diwnjší píbh 4
) pipomíná se,

5
) kterýž se

we Francauzích 6
) zbhl. Léta 1562 sešlo se nkolik ze-

man s sedláky swými . aby wlky , kteíž jim škodu inili,

honili, jichž když okolo 12 zabili, wbhla jiní naposledy do

lee weliká wlice, a zabita jest : a ai. za ní bžící pachole

asi w sedmi létech , nahé a barwy žluté jako se stromu

spadlý list. žluté a kadeawé wlasy mající, k nim pibhlo,

a je wlici tlauci widwši . na n se oboiti chtlo ; ale

ponwadž jich mnoho bylo. obskoeno a lapeno jest. Nehty

mu u noh i u rukau našli pod se skiwené, jako ptaí pa-

zaury ; nemluwilo nic, ale beelo jako tele. Piwedeno jest

do jedné twrzi. a dána inu. a ne bez práce, pauta na nohy.

a nedali mu nkolik dní jísti, dokud neokrotlo. Nauilo se

potom mluwiti díw než w sedmi msících, a wozeno bylo

po mstech, mstekách a zámcích, a tržili ti, kteíž je uka-

zowali, nemálo penz. Piznala se pak k nmu žena jedna

chudá. Tak pravvé jest, což Plato napsal T
), že lowk nej-

krotí, nejbožštjší žiwoich jest. jestliže dobrým cwiením

') tuto historii. -) in lib. de nova et antiqua disciplina. J
J Hor.

Succ. volum. 1. c. 75.
4
) historie.

s
) in Thesauro mirabilium

nostri saeculi, parte 2. p. 613.
6
) we Frankreichu. 7

J (lib. 6

delegib.) Hominem mansuetissimum atque divinissimum animal

esse, si vera disciplina sit mansuefactus ; si nulla vel falsa,

ferocissimum omnium, quae terra producit.
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okrocen bude
;
pakli žádného cwiení není, aneb zlé, že jest

nejdiwoejší ze wšech twor, které zem nosí.

To tak wejné, jak wšechnm lidem ewicení potebí.

Již pak pohledímeli na lidi rzno, podlé rozdílných pípad-

ností jejich, totéž najdeme. Nebo jestliže kdo z pirození

hlaiípý jest, ten vvedení a ewicení proto potebuje, že sám

pro zpozdilost swau na nic pijíti a w nic trefiti neumí.

Pakli kdo p^ozenXjei|mého_jest, tomu poteba mnohem wíc;

protože nezaméstknáli on chbité mysli swé ním užiteným,

zamstkná ona sama sebe ledaímš neužiteným, škodným,

híšným. Jakož zajisté na rolí z pirození dobré nejspíš

ostí , trní , bodláí a chamra wseliká roste , tak w mysli

jemné wšelijaká wšetená, híšná myšlení se zarozují, nechá-

wáli se jí aulehlí ležeti. A jakož mlýn toící se, nedáwáli

se mu zrna, aby mauku dlal, sám sebe stírá, a drtiny dlaje,

neužiten sob pedce práší, a nkdy teští, praští, láme

se ; tak mysl potoitá nemáli látky *) hodné k sprawowání,

jistotn se marností a bláznowstwím zanese, nkdy tak dalece,

že sama sob zahynutí píinau bude.

Poteba wrchnostem wycwienu býti, protože wrchnosti

bez umní, maudrosti, spráwy, rozšafnosti což jsau než krá-

wy Basanské wytylé? co, než koní do wozu zapražení, wo-
zataje wšak, rozumu, nemající? kdež jak se jede a weze,

snadn sauditi, a píkladowé oswdují. Ponwadž zajisté

i ueným, rozumným, w dobré spráw a bedliwosti wycwi-

eným , spráwu a
) do rukau dada, 3

) ješt bez toho sotwa

býti mž, aby leccos leckdes neohybowalo a newywíralo se;

co býti nemá, když spráwu nad jinými drží, kteíž ani sebe

sprawiti neumjí, ani co to jest nerozumjí, ani rozumti se

neuili, obrowé samorostlí, Goliášowé kiklawí a sršlawí, pštro-

sowé hlaupí, sami swá wejce sem tam rozhazující a pošla-

páwající. Protož máli býti wrchnost hodná, spráwná, pleniti

wci zlé a wzdláwali dobré umjící, musejí ti, kteí se

k tomu strojí, wšelijaké dobré spráw wynaueni býti, aby

jí nejen rozumli, ale i zwykli. Podobn jioddaným, majíli

nebýti hlaupí pod bemeny oslíkowé, neb zas bujní kopawí

mezkowé, než lidé rozumní , rozumn, pro wuli boží a ád

') materie. 2
) regiment.

J
) dada.
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swta wrchnostem swým powolní
,
poteba jich nejprw ku

poslušenstwí okrotiti a wycwiiti; ne kyjmi, kládami, wže-
mi, ale rozumem, protože twor rozumný jsau. Zacházíli

se s nimi jako s howady, neúcta se w nich tak dobe jako

w jiných složenému obrazu božímu iní. Bohatí bez umní
co jsau než wepowé w mlát ležící. Chudí newycwiení co

než telátka a oslátka mizerná ?

Spanilý a krásný tlem bez umní co jest než papau-

šek peím okrášlený, a štbet, lidské ei podobný, bez ro-

zumu wšak, wynášející? aneb (jakž onen ekl) pošwa zlatá,

w níž se oloAvný me chowá?

Owšem pak a nade wšecko knžím a uitelm církwe

cwiení poteba, aby majíce jiné wésti, oswcowati, brausiti,

nebyli lampy bez oleje, swíce bez swlla. meowé bez ostí.

wdcowé bez oí a I. 6. Tolikéž poslucham, aby wdce
swé znáti . cestu od nich ukazowanau pozorn znamenati

i powoln za nimi jíti mohli. Slowem '_) ledy. wšechnm
lidem toho, aby rozumn wedeni a cwiení byli, potebí;

protože, aby lidmi byli. potebí; ponwadž i to patrné jest,

že ím se kdo mén neb wíce wyewií. tím mén neb wíce

se hodí. Odkudž Šalomaun: Kdo sob maudrosli a cwiení

newáží, bídný jest, (Maud. 3. H.) proto jmenowit, že nikdy

cíle swého nedojde. A mudee : Takowým býwá každý, jaké

wyuowání jeho 2
)

HLAWA MI.

Že cwiení lidí w mladosti nejlepší jest, nébrž
w mladosti toliko býti muž.

Rozumíme tedy, že lowku a stromu jediný jest spsob.

Jakož owocný strom, hruška, jablo, fík, réw sám od sebe

sic rsti a zráti muž, wšak planý a s planým owocem; ale

máli sadowé, sladké, dobré owoce nésti, od rozumného sto-

pae štípen, zalíwán, ošetowán býti musí: tak podobn lo-

wk w lidskau sic podobu sám od sebe, jako i každé ho-

wado w swau, roste, ale w rozum lidský oswícenost, zkuše-

nost, poestnost, pobožnost zrsti nemže, le raubowé po-

uowání dobrých \v nho se štpují.

') Summau. 2
) Talis est quisque, qualisejus.educatio.
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Nyní se ukáže, že takowé štpowání za mladu býti má

;

ehož základ pater.

1. Nejistota žiwota pítomného, jmenowit že majíce

odsud i my i dítky naše, newíme wšak, kdy powoláni bu-

deme. Mezitím zastižena býti nepiprawena , tak weliká

škoda, že na wné wky toho naprawiti nelze. Tento za-

jisté as k tomu oddán jest, aby lowk bu se milostí boží

ubezpee, na wky jí požíwal, aneb boha a úastnost jeho

ztrát, na wky jí zbawen byl. Nebo jakož w žiwot matky

psobí *) se lowka tlo , a to lak , že newyneseli odtud

wšech již spsobených a
) aud, nemožné jest potom jich do-

sáhnauti; tak když z žiwota. matky wyjda, w tle žiw jest,

pispsobuje 3
) se mu duše w známost a úastnost boha,

a to tak, že nedojdeli zde s bohem spojení, potom z tla

wyjda, asu a místa k tomu není žádného. O welikau wc
tedy ponwadž initi jest, poteba pospíchati, nébrž chwátati.

2. By i byla nadje delšího žiwota, nébrž by jím ujiš-

tn byl, poteba wšak asn zaíti pro Jmjnostja rozšíenost

wcí tch, w nichž cwien býti má lowk. Weliký zajisté

jest swt, široká zem, wysoká obloha, hluboká propast, což

my wšak uwésti w se wšeckomáme; mnoho jest pediwných

twor, kteréž sob wšak wypoádati máme; diwná rozlinost

podob a spsob 4
), kteréž se nám do oí , uší a smysl na-

šich tisknau, a my se z nich wymotáwati, a we swornost 5
)

sebe i wšecko uwésti máme ; dstojný, slawný, sladký, a wšak

newiditedlný jest bh, jehož po nesíslných, widitedlných

šlépjích we wšech stranách hledati a nalézati máme. Slo-

wem, 6
) by i nejdelší byl žiwot lowka, má hojn co initi

pebíráním skladu maudrosti a poklad nesmrtedlnosti shro-

mažowáním a t. d. Protož kdo mnoho prospti má , asn
mu na wšecko oi otewíti, a k chápání wšeho smysly ode-

mknauti, potebí.

3. Owšem pak proto mládež do umní hned asn za-

wazowati sluší, že to w prwním wku nejsnadnjší k tomu

pístup. 7
) Nebo wšech pirozených wcí powaha , že se za

mládí a za nowa snadn ohýbají a se podobí 8
), jak kdo

') formuje. 2
) sformowaných. 3

) formuje. 4
) forem a ktalt.

5
) we harmonii. 6

) Summau. 7
) Pueri celeriter res innume-

rabiles accipiunt, dicit Cicero.
8
) formuji.
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chce; zastaralé pak a zatwrdlé twoiti, podobili *) se nedají.

Wosk neb sádra zamyká se do wšech forem, welmi hladce

líti neb rukama táhnauti a podobiti se 2
) dá ; zatwrdneli, nedá

se žádným spsobem podobiti 3
), jen se drobí a te. Již

pak oznámeno, že mozek lidský práw jako wosk jest, na

nmž wšecky widné, slyšené, makawé a t. d. wci^ nejinak,

než jako pitisknutá na wosku pee, se wyobrazují ; a ten

w prawd za mladu wlhký a mkký, k pijímání peetí sp-
sobný jest, déle potom wysychá a zatwrdá, na nmž rýpati

neb tlaili že nesnadno a nehladko pichází, samo zkušení

ukazuje. Tak jlrnj^Jv za mládí se pesazowati, okleštowati,

stpowati, a jak chceš, ohýbati dá, ješto wyrosteli, a rato-

lestmi se zmocní, již jest wela. Podobn kdo hjmžwjp d-
lati chce, mladistwé dewo wzíti musí; staré, zawilé, suko-

wité krauliti se nedá. Chceli hospodyn kuata míti, musí

slepici na wejce nowá , erstwá nasaditi; ze starých a sle-

želých nebude nic. Chceli jezdec 4
) kon nauiti jezditi, se-

dlák wola tahali, mysliwec psa štwáti, keyklý nedwda tan-

covvati, zajíce bubnovati, papauška, straku, kosa mluwiti, za

mladu uiti musí; chtlliby starého kon nebo psa a t. d.

k tomu wzíti, nesprawí nic. Protož i pípowídku máme:

Starý pes k etzu nepjde. Naposledy pi samém lowku
to se widí, že máli práci njakau tlesnau umti, z mladu

se jí nauiti musí, dokud prstowé ohební a k nawedení na-
koli spsobní. Ku píkladu , kdokoli má písaem dobrým neb

malíem neb wyšiwaem 5
) nebo krejím neb kowáem neb

hudcem 6
) a t. d. býti, naprosto se za mládí k tomu oddati

musí, jinak se umní toho do smrti nezmocní, aby za mistra

obstál, jistá jest wc. Odkudž ono píslowí: emu se ne-

nauí Jeníek, nenauí se Jan. Podobn tedy w kom se po-

božnost má wkoeniti, za mladu musí štípena býti; kdo má
z nemrawvi a nezdwoáctwí 7

) otesán býti, za mladu otesá-

wán býti musí; kdo mnoho w umní maudrosti prospti má,

za mladu mu oi otewíti a smysl odemknauti teba, aby

dokud chtiwost žhvá, wtip jemný, pamt erstwá, smyslowé

') formowati. 2
) foraaowati.

3
) formowati.

4
) rejtar.

s
) krum-

píem. 6
) muzykant. 7

) grobiánstwí.
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jadrní, jadrn wšecko prohlédati, a hojnost rozumnosti sob
nashromážditi mohl.

4. Jest wc nejstálejší. Nebo ím hrnek za nowa na-

we, tím zapáchá, až se rozrazí. Wlna, jaké se barwy nej-

prw napije, takowau drží; pebarwowati se nesnadn dá.

Strom jak zroste na wýš, na ší, pímo, pochylo, tak zstá-

vvá, dokud ho stáwá, by tisíc let, pedlati ho již nelze.

Haužew za mládí skraucená a laukot za surowa ohnutá, když

zatwrdriau, na kusy se radji polární, nežby se k swé pi-

rozené rownosti a pímosti nawrátily.

A tak jest s lidmi naprosto: emu za mládí zwyknau,

to se jich do starosti drží, bu že dobré neb zlé jest. Nebo

co k prwu se wtiskne, to w mysli trwá. *) Odtud jest, že

mateský jazyk, kterémuž jsme se nejprw nauili, nejhlau-

bji nám vvzí, že mnohé wci w mladosti stalé, mluwené,

slyšené, lépe než co se te nkdy dalo, pamatujeme, že

wad , kteréž se tehdáž nás pichytily, i po mnohém oduo-
vvání, posawad zbyti nemžeme a t. d.

2
)

5. Z ehož jde poslední weliká píina, pro mládež

hned, jakž rozumu užíwati zaíná, w cwiení maudrosti za-

wazowána býti má. Nebezpjeenstwí , nedjeli se to. Nebo

ponwadž inysl živvého a zdrawého lowka tak málo jako

i smyslowé zewnitní zaháleti mže, pjde z toho jistotn,

že nebudeli zamstknána uením a cwiením, zamstkná ona

sebe sama, a z toho, co widí, slyší. eho se dotýká, eho
dopadnauti mž, sama sob sbírati a skládati bude, protože

jinak nemž. Ponwadž pak swt, jakž písmo dí, we zlém

leží, emu než zlému uiti se bude lowk od sebe sám ?

aneb aspo, ponwadž se swými iny nespoádaný jest wel-

mi, nespoádan také mysl jeho mezi tmi wcmi motati se,

tu i tam wáznauti bude: odkudž ho potom jako z bahna, ne

bez nesnadnosti, tesknosti, kálení, mazání (s obojí strany)

dobýwati pijde. A tímC jest, že lidi z mládí zmeškané tak

pracno pichází literním umním i mrawm i owšem pobož-

nosti uili; odtud také jde, že swt neád jest plný naskrz,

an tomu ani knzi ani wrchnosti zhrániti nemohau, když na

Primae enim impressiones haerent. 3
) Tak s strany obyej

skutek sám swdÍ, že re. V- Pansof. k. p. A sem že náleží

Kristwo podobenstwí dwoje. Matth. 9, 16, 17.



prawém míst w zaátcích žiwota se nebrání. Protož jak

komu dítky jeho a šastný jejich zde i wn spsob milé

jsau, tak s nimi pospíšiti má, aby jeho strmkowé ráje božího

asn, wšak píhodn a rozšafn, štpowáni, zaléwání, okleš-

towáni, a k zdárnému w maudrosti, ctnostech a pobožnosti

zrstu wedeni byli.

HLAWA Vffl.

Že mládež nejlép pospolu cwiiti, a tak že škol

poteba.
Rozumjíce již tedy, že mládež, strmkowé ráje božího

jsauce, nemohau jako plané w lese díwí sami rsti, než

že jakožto owocní stromowé , sázíni, štpowáni , w zrstu

swém opatrn sprawowáni býti musejí; wizmež, kdo a jak

to initi má.

Náleží wlastn a pedn prae ta rodim, aby, co splo-

dili, to také odchowáwali, ne na tle jen (nebo o to, jakožto

špatnjší zemskau ástku, wždycky menší starost býti má),

ale na mysli a rozumu, tím, ímž by rostli, je opatujíce.

To že Abraham iníwal
,
pán bh jemu swdectwí wydal

:

Znám (prý) jej, že pikáže synm swým a domu swému, aby

ostíhali cesty hospodinowy (Gen. 18, 19). Což aby wšickni

jiní rodiowé inili
,
porauí bh w zákon takto : Budeš

slowa má asto optowati synm swým, a mluwiti o nich,

když sedneš w dom swém , když pjdeš cestau swau, a

léhaje i wstáwaje (Deut. 6. 7.). A swatý Pawel dí: Otcowé!

nepopauzejte k hnwu dítek wašich, ale wychowáwejte je

w cwiení a w napomínání pán (Efes. 6, 4).

Ale že pak rodiowé k tomu, aby dítky swé zdárn

cwiili, asto jsau nespsobnú, bu pro neumni a hlaupost,

že sami wycwieni nejsau 1
), bu pro nedbalstwí a lhostej-

nost'^, bud pro chaulostiwost 3
) , bud pro zamstknání pí-

lišná pi obchodu a žiwnosti aneb na obecných úadích,

jako králowé, páni, úadné osoby, kupci sem tam jezdící a

k dítkám swým staowati nemohaucí; tau píinau gaat jest

hned od starodáwna obyej ten , aby osobám k tomu wy-

') Quodque parum nevit, nemo docere potest.
2
) Nabal, ožrale

nectné howado, emu dobrému koho nauiti má. 3
) Nebo Eli

mnoho má následowník, na syny kysele pohledti nesmících.

3
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braným, pobožným, wážným, rozumným mnohých rodi
dítky swowány a k cwiení oddáwány byly. Tacíž jsau

mládeže uitelé; 1
) sama pak místa, do nichž se k uení

schází mládež, 2
) sluchárny, cwiírny, školy (líbezníce), literní

hry, sbory, akademie a jinak nazýwají se.

Nejprwnjší obecnau školu že naídil po potop Sem,

Josephus píše, a ta že potom hebrejská škola slaula.

Brzo potom wyzdwihl školu hlunau w Babylone Nimrod,

kteráž kaldejská slaula; a tu mládež jak w jiném umní, tak

obzwlášfn w hwzdástwí cwiena býwala ; w níž za Na-

buchodonozora i Daniel prorok se uil,3
) a wšeliké maudrosti

Kaldejských wycwien byl. (Dan. 1.)

W zemi také foenické mli školy, zaátek uení swého

(jakž Josephus píše) ze školy hebrejské, od Abrahama,

wzawše.

Tolikéž slawné školy mli w Aegypt ; nebo se o Moj-

žíšowi swd*í, že wší maudrosti aegyptské wycwien byl.

(Skut. 7, 22.)

W lidu potom Israelském z naízení božího školy po

mstech drželi lewitowé, mladé i staré zákonu božímu, jak

ten a rozumín býti ml , wyuujíce. Kteréž školy až do

Krista trwaly, w nichž i on a apoštolé uíwali.

Od aegyptských ekowé spsob 4
) škol wzawše, wšudy

po mstech je wyzdwihli , obzwláštn pak w Athénách, kdež

nejslawnjší ze wšeho swta školy byly, rozdílných mistr,

jenž filosofi aneb mudrci slauli. Plato swau školu nazýwal

Akademii, 5
) Aristoteles Lycaeum , Zeno Stou, 7

) a jiní

jinak; odkudž zástupowé uených lidí wycházeli.

Od ek pesthowali se školy k ímanm, a od í-
man po wší Europ se rozešly, a to obzwláštn po pi-
jetí kesanské wíry, wrnau péí a obstaráním wrchností a

biskup pobožných. O císai zajisté Karlowi Welikém swdí
se , že kterýkoli národ pohanský pemohl , hned jim knží
a uitele dal, chrámy a školy wzdlal, a uení pro mladé i

staré naídil. Tak kníže eské Boiwój wíru kesanskau

') misti, školmisli
,
preceptoi, projessoi, a jak kde slowau.

2
) auditoria scholae, ludi literarii, collegia, gymnasia, academiae

etc. to jest.
3
) študowal. ") formu. s

) Academiain.
7
) Stoam.
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pijaw, nejprw w Budi školu hlawní, jiné menší wšudy

w obcech naídil; až pak císa Karel twrtý, král eský,

vv Praze akademii (léta 1348) založil, 1
) a po nm vv íši jiní

a jiní z knížat, až do našich as, takže sama Germania za

našeho wku (1. 1650) akademií, totiž škol hluných, slaw-

nými wýsadami 2
) nadaných , tidceti šest mla, jinších pak

menších škol po mstech, mstekách, wsech bez potu.

A takt' býti má naprosto ; w každé dobe spoádané obci,

budže jest msto, msteko neb wes, má býti škola, do nížby

mládež wšecka k cwiení oddáwána , a tak pospolu wedena

byla. Píiny toho jsau:

1. ád dobrý. Nebo jestližef sic ne wšecko, eho otec

elední w dom potebuje, sám sob doma strojí, ale emesl-

ník užíwá, pro ne i tuto ? ku píkladu : potebujeli chleba,

hledí on pekae ; o mauku mlynáe ; o maso ezníka ; o wíno

neb piwo hospodského; 3
) o šaty krejího; o obuw šewce;

o stawení tesae, zedníka; o radlici, podkowu, hebík kowáe

;

o klí zámeníka a t. d. nébrž pro pouowání se wcem spa-

sitelným máme chrámy; pro konání saud a rozepí máme
radní domy; pro tedy ne také školy pro mládež? an swiní,

kraw a jiného dobytka w dobe spoádané obci nepase

sob každý sám , ale pastýe mají, kterýž wšechnm záro-

we slauží, a jiní zatím jiné swé práce woln konají. To

zajisté jest wýhoda 4
) a isté pracemi spoení, když se žádný

nezamstknáwá než jedním, jiného zase pi jeho práci

nechávvaje
,
protože tak mnozí mnohým, a wšickni sob we-

spolek, platn slaužiti mohau.

2. JPoteba ; nebo ponwadž nawrženo , že rodiowé

ídko sami bu umjí, bu mohau dítky swé cwiiti, poteba

jest newyhnutedlná lidi míti, kterížby celé obci tím slaužili.

3. Užitenost; nebo by i nkteí rodiowé sami s cwi-

ením zacházeti umli, lépe wšak jest mládeži w wtším

potu pospolu býti, protože jim tu snázeji a libji pichází

uiti se, kdež jedni od druhých pochop beran, a jedni druhé

brausí. Pirozené to zajisté, jíti, když jest s kým; stíhati, když

jest koho; ucházeti když jest komu. 5
) A ten wk (dtinský)

fundowal. *) privilegiem!.
3
) šenkýe. 4

) fortel. ) Tum bene

fortis equus reserato carcere currit , cum quos praetereat

nnnsniifi sennatur. habet.

3*
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wíce se píklady sprawuje, nežli zákony wáže. Porauíli

mu jen, málo se ho chytá; ukazuješli, co jiní dlají, dlati

totéž bude, by i mu neporauel.

Naposledy, píklad toho nám a wzor ') dáwá samo pi-

rození, kteréž co ploditi a psobiti 2
) chce, na jednom míst

pospolu plodí a psobí 3
) , ku píkladu díwí w lesích , by-

liny po polích, ryby we wod, kowy w zemi a t. d. a to

tak, že w kterém lese místo dáno jedlowí, nebo cedrowí,

neb jinému díwí, tu pokolení to w hojnosti roste, jiné ne

tak; w které zemi roste zlato, neroste jiný kow a t, d. Po-

dobn w lidském tle, a wšickni audowé potraw každo-

denn pijatých úastnost míti musejí, wšak se jim neroz-

sílá každému jeho ástka, aby ji sob zažíwal, ale jsau jistá

místa, jako dílny, w nichž se pokrm, pro potebu celého

tla zažíwá, a teprw roznáší ; žaludek spsobuje zažitinu,
4
)

játra krew , srdce duchy žiwotní , hlawa nerwy , a odtud

se krwe, duch žiwotních, nerw celému tlu dodáwá a do-

stáwá.

A zdaž i w umních emeslných, když rozumn postu-

powati chceme, téhož neiníme. Zahradník oprawdu ne tu,

kde plá státi najde, štpuje, než wykopaje, nese ji sob do

zahrady, a tu jich na sta, neb i na tisíce maje, spolu ohra-

zuje, zaléwá, šetí a t. d. Tak ryb pro potebu žiwota do-

ploditi se chtíce, zdali do rybník plodu nedáwáme? zdali

ím wtší štpnice , ne tím zdárnjší štpowé ? zdali ím
wtší rybník, tím wíce a wtších ryb neroste ? — Zíotožjak

rybám rybník, a štpm štpnic, tak mládeži škol potebí.

HLAWA IX.

Ze do škol wšecka mládež obrácena
býti m a.

Školy pak býti mají nejen pro nkterau bohatší a ped-
njší, ale pro wšecku, urozenau i neurozenau, bohatau i chu-

dau, obojího pohlawí mládež. A to proto že

1. wšechnch lidí, co se jich na swt zrodí, jedén_

a týž jest cíl, lidmi býti, to jest tworem rozumným
,
pánem

twor, obrazem božím. Wšechnm tedy w umní, mrawích,

pobožnosti cwiení potebí, aby skrze to k žiwotu tomu,

') mustr. 7
) formowati. a

) formuje. 4
) sformuje chylm.
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k nmuž se wšickni ubírají, vvšickni strojeni a hotoweni byli.

Nebo u boha není pijímání osob.

2. Newíme my, k emu bh koho wywolil, a k emu
užiti chce ; to wíme toliko, že ..astokrát z nejchudších, nej-

opovrženjších, nejnepatrnjších nádoby sláwy swé wywodí.

Protož my ime, jak slunce nebeské iní, kteréž celé zemi

swítí, wšecko oswcuje, wšecko zahíwá, aby co mže žiwo

býti, rsti, kwésti, owoce nésti, ožíwalo, rostlo, kwtlo,

neslo.

3. Aniž se lu ohledati teba, že se nkdo tupý, hlaupý,

k uení nespsobný zdá. Máme zajisté píklady, že nkteí
ku podiwu zpozdilí welikého wšak umní pedce docházeli,

i wtipných za sebau necháwajíce, a tím že wynasnažení we-

liké wšecko pemáhá, *) dosti ukazujíce. Nébrž jakož na tle

nkdo z mládí zdráw jest a zdárn roste, potom znedužiwí

a zákrskem bude, jiný naproti tomu z mládí krsá a kyše,

potom z toho wyjda w jonáka zroste; tak na mysli nkdo
píliš brzo wtipný jest, a polom tupne, jinému nejprw tžce

pichází, potom wpraw se, proniká wšudy. Mezitím wšak

w zahrad rádi pospolu máme stromy, i ranní i pozdní i pro-

stední owoce nesaucí ; wšecko se asem swým wyplácí, že

tu daremn nestojí. Pro w škole také rannjších i zpozdi-

lejších hlaw pospolu trpti nemáme?

4. Nemže se také píiny žádné ukázati, proby žen-

ské pohláwí (neeh i o tom obzwláštn nco eknu) od u-

mní jazyk a maudrosti odmšowáno býti mlo. Nebo ro-

wn lidé jsau, boží obraz, jako i my, rown úastnice mi-

losti a králowslwí wku budaucího , rown myslí k chápání

maudrosti spsobenau obdaené . nébrž wtipu jemností asto

nad nás poctné; rown jich k welikým wcem nkdy, jako

k sprawowání lidí, krajin, panstwí i celých králowstwí, též

k dáwání králm a knížatm rad zwláštních, item k umní
lékaskému a spomáhání lidem, nébrž i k úadu prorockému,

pouowání a wytrestáwání skrze n knží a biskupw užíwá

pán bh. Pro tedy je abecedau samau odbýwati, a dále

potom od knih odhánti máme ? Bojíme se wšetenosti ? ím
wíce je do prací mysli zawedeme, tím mén wšetenost.

') Labor improbus omnia vincit.
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kteráž z prázdnosti mysli plyne, místa pi nich nalezne ; wšak

tak, aby ne ledajakás knih smsice jim, jako i mužské mlá-

deži, do rukau byla dáwána (naež že posawad pozoru ne-

bylo, oplakání hodná wc jest), ale knihy ty a takowé, kte-

réžby k rozumnému spatowání skutku božích a nabýwání

odtud maudrosti prawé, cnosti a pobožnosti platnau pomocí

a prostedkem mocným byly. O emž následuje.

HLAWA X.

Že mládež we školách w s e m u w y u o w á n a

býti má.

Maude ekl , kdož ke schwálení škol ekl, že jsau ')

dílny lidí; tím se zajisté školám prawý jejich cíl, prawá

powinnost práw wyjaduje, lidi lidmi dlati. Coby to pak

bylo, lowkem býti, wíc než jednán již ukázáno, jmenowit

býti oswíceným, mrawným, pobožným lowkem. A k tomuf

trému, že wšecka mládež zúplna wedena býti má, tuto uká-

zati potebí. ehož základ nepohnutý jest

1. pedn we wécech samých, mezi nimiž postaweni

jsme, a s nimiž zamstknání máme a míti musíme, wšickni

lidé;

2. w samých nás
;

3. w Kristu Ježíši, w dokonalém dokonalosti naší obrazu.

W wécech samých, co jich krom sebe widti a wdti
muž lowk, nachází trého toho záldad, tak že nemohau wci,

ty wšecky jinak rozdleny neb rozloženy býti, než na tré

ponwadž
nkteré toliko k spatowání lowku pedestíny jsau

jako nebe, zem, a což w nich jest;

jiné jsau jemu k inní porueny; jako ád, kteréhož

ostíhati má i w sob sám i krom sebe mezi jinými twory

;

jiné naposledy jsau wci jemu ku požíwání podané,

jako jest milost a požehnání boží, zde i wn.
Chceli tedy dosti uiniti tm wcem, mezi nž jako na

podíwanau*) uweden jest, musí se uiti i znáti toho, což

mu k spatowání pedstaweno, i initi toho, což mu initi

porueno , i požíwati toho, ehož mu w sob samém, jakožto

') Humanitatis officinae.
2
) do amphitheatrum.
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studnici wší sladkosti, peje milostiwý ten uinitel a slitow-

ník jeho, bh. Ale rozesteme sob to trošku jinak, a plnji

ješt, na tabuli.

Otázka jest: emuwe školách mládež uiti náleží? Od-

powídám: Wšemu.

A co pak to wšecko ? Odpovídám

:

í w bytu jest ; a to se má znáti

;

Wšecko, co
j
powinné jest: a to se má initi:

i milost boží dáwá ; a to se má požíwati.

(wí a zná, co a jak kteráwc < / oswícení..

jest na wšem swt; i l neb umní
snaží se initi, co initi (

a tof
)

wšecko, kdo) niá w každé píin; / slowe .

j

ctnost "

ostíhá toho, což jej mi-
pobožnost .

\ lého iní bohu

:

' *

Ke wšemu pak tomu jako pídawek, okrasa a korunka

pistupuje wýmluwnost, k tomu slaužící, aby lowk o wšem

tom trojím srozumitedln, lib, pronikaw bližním swým wy-

prawowati a je tím wzdláwati mohl. A wšak poloze wý-

mluwnost za umní ástku, nebude než troje to stále pedce

zústáwati: umní, ctnost, pobožnost.

Kdo tedy chce nabyli

:

I. umni neb oswícení: znáti musí

A. Rozdíl wcí, jenž jsau:

a) Podstatné, bytnost samy w sob mající; a ty jsau:

1. Duchowní: bh, angele a duše; a o tch wy-

uuje theologia (bohoslowí);

2. Tlesné, wšecko totiž, co widitedlné jest; a o

tch wypisuje physica (siloskum);

fr) Pípadné, w onch toliko bytnost mající, jako jsau:

1. Poet. Tomu rozumti uí arithmetica (poí-

tástwí)

:

2. Weíikost : na dýl, na ší, na wýš ; což wystíhati

uí geometria (zemmichn')

;

3. Podoba, pohled, :
) ki*ása. Té znáti uí op ti ca

(swtloznalstwí)

:

4. Hlaholu rozdíly a libost: tomu uí musica (Hu-

debnichví)

;

') Rkp. figura, krtalt.



5. Dfla wšelijaká wtipná; o nichž wyprawující a jim

pouující jest mechanica (strojnictwí)

;

6. Místo w swt:
«. wyšší, jenž jest obloha. Tu rozbírá a spatuje

astronomia (hwzdástwí);

/?. nižší, jenž jest zem okršlek, kterýž prohledá

geographia (zempis);

7. as swta, s strany:

a. bhu samého. Ten ukazuje chronologia
(asoet)

;

£. píbh w nm rozliných. Ty wyprawuje

his tor i a (djepis).

B. Spsob pemyšlowání o nich; jemuž wyuuje dialec^

ti ca (rozumowda).

//. Ctnosti neb spráwy žiwota kdo nabyti chce, musí wdti

:

A. Jak se chowati sám w sob, aby totiž ctnostmi spoá-

daný byl; jimž uí ethica (dobrowda).

B. Jak se chowati w spolenosti:

a) Domácí neb elední; o níž jest oeconomia (ho-

spodástwí)

;

b) Obecní (spráw obce); po li ti ca (státnictwí).

///. Pobožnost na em záleží, uí praxistheologiae (na-

wedení k pobožnosti).

Wýmluwnosti kdo nabyti chce, musí se uiti myšlení

swá wynáseti:

Aa) Jazykem ; což mluwiti slowe

;

Ab) pérem; což psáti slowe.

Ba) Wlastn; emuž uí grammatica (mluwnice);

Bb) ozdobn; emuž uí
i. rhetorica (nauka o slohu),

2. poeti ca (básnictwí).

Bc) Mocn; emuž uí oratoria (enictwí).

C. Jazykem wíc než jedním, totiž:

a) Mateským, pro každodenní potebu,

b) Cizím:

«. Pro spolenost národ; jako nám echm po-

tebný jest

1. pro sausedstwí s Nmci nmecký;
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2. pro konversací s jinými národy latinský;

fi. Pro knihy maudrost boží spasitelnau pwodn
w sob zdržující, jako hebrejský a. ecký.

Tak se hle wci samy dlí! tak naše okolo nich cwi-

ení. Pohlemež již do sebe sami, jaký tu najdeme základ,

že na umní, ctnostech a pobožnosti wšecka naše dokonalost

záleží; najdeme pak, budže na podstatu duše naší, neb na

cíl našeho stwoení a na swt uwedení pohledíme.

Duše naše, pedn, ponwadž z boha jest w nás wde-

chnuta, k bohu zase patí a patiti má, protože každá wc
pirozenau swau mocí k swému pwodu se táhne. To tedy

nejpednjší powinnost naše, zdržowati duši w bohu láskau,

nadjí, poslušenstwím a t. d., a to jedním slowem pobožnost

slowe. Zase pak, tatáž duše má w sob dw hlawní moci:

rozum, k uwažowání a wystíhání mezi wcí a wcí roz-

díl; a wli, k oblibowání a následowání dobrého, zlého

pak k utíkání. Musí tedy jak rozum k známosti prawé

býti oswcowán, tak wle k oblibowání dobrého a k utí-

kání zlého spsobowána J

) ; a to když se dje, nabýwá se

onímno oswícení, tímto ctnosti. Protož jakž se duše naše.

jedna jsúc, trhati nemá a nemž, tak se to, což jí w trojím

tom napomáhá, trhati nemá.

Opt pak pohledímeli, pro na swt uweden jest lowk,
najdeme, že pro to jedno, aby slaužil bohu, tworiun ji-

ným, sob ; druhé aby skrze to a w tom rozkoše užíwal.

Máli se pak lowék hoditi sob, bližnímu, bohu: musí

pro boha míti pobožnost, pro bližního mrawy, pro sebe sam

umníj a wšecko to sic tak slaueno jest, že jak pro

sebe sám lowk nejen umlý, ale i ctnostný i pobožný

býti má; tak bližnímu k užitku nejen mrawowé jeho, ale i

umní i pobožnost picházejí: a bohu k sláw netoliko po-

božnost, ale i umní i ctnosti obráceny býti mají, a w prawd
obráceny jsau.

Rozkoší žádali lowk (jakož k tomu jest stwoen, aby

obrazem božím jsa, blahoslawenstwí jeho úastníkem byl),

tch také plnost w tom trém záleží. Nahlédneme w to, a po-

rozumíme, že jinak není. Rozkoš zajisté dwoje jest, tla

') formowána.
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a duše. Rozkoš tla prawá záleží w zdrawí tla, erstwosti

a síle aud, w pochotnosti pokrm a nápoj, spaní a odpo-

inutí libém. Ale to kdo, jediné lowk stedmosti oddaný,

míti mže? Nestídmost zajisté (kterauž blázniwá hlaupost

lidská rozkoší nazýwá) wšecko tomu na odpor iní, zdrawí

zemdluje , nechutenstwí psobí, aud tesawost, chromotu,

skrení, bolesti tžké a nemoci dlauhé, i smrt díwe asu

pináší; ješto stídmí dlauhowcí jsau, erstwí jsau, weselé

mysli jsau , chutná ') jim dobe wšecko , by suchý chléb,

zelí, woda bylo, snem libým odpoíwají, wesele procitují,

wesele práce konají. A tak tedy rozkoš prawá tla u

stídmých toliko jest.

Duše trojí míti mž rozkoš
,
jednu we wcech wšelija-

kých wkol sebe, druhau w sob, tetí w bohu.

Rozkoš we wcech jest libost ta, kterauž lowk oswí-

cený w zpytowání wcí rozliných má. Nebo , kamkoli se

obrátí, nakoli pohlédne, cokoli w uwažowání swé wezme,

wšude jakausi pelibau wnadu, k níž se mu srdce rozwírá,

nachází. Nebo tof jest, což o maudrosti Šalomaun wyhlásil,

že není trpký byt její, ani bolestné bydlení s ní, ale pot-
šené a radostné. (Maud. 8. 16.)

Rozkoš w sob jest sladké to kochání, kteréž lowk
ctnostný sám w sob a wnitní swé spoádanosti má, kteráž

libost wtší ješt nad onuno jest, když lowk sebe ke wše-

mu, co ád sprawedlnosti káže, hotowého a chtiwého býti

cítí, nébrž skuten sebe, že k ádu tomu stojí, swdom jest.

Tof jest, o emž se íká: Dobré swdomí hody ustawiné.

Rozkoš w bohu jest nejwyšší radosti stupe, když lo-

wk pobožný milostiwého sob cít boha na wky, tak se

w twái otcowské jeho kochá, že se w nm plápolající zase

k bohu láskau srdce rozplýwá, aniž wí, co initi, aneb eho
nad to žádati, jediné že na milosrdenstwí boží bezpen se

ulože, pelib odpoíwá, zaátek wného žiwota dokonalý

již w sob maje. A to jest jen pokoj boží, pewyšující

wšeliký rozum, (Fil. 4. 7.) nadež nic wyššího ani žádáno

ani myšleno býti nemž. A tak to tré, oswícení, ctnost,

pobožnost, ti studnice jsau, z nichž wšickni nejdokonalej-

ších rozkoší pramenowé pln tekau.

') šmakuje.
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Naposledy, troje to že pi wšech lidech wzdláwáno býti

má a musí, ukázal píkladem swým náš nejmilejší spasitel,

ten w lidském tle (aby nám na sob wšeho píklad wyob-

razil) *) zjewený bh. O nm zajisté jest napsáno, že pro-

spíwaje wkem a postawau, prospíwal také maudrostí a mi-

lostí u boha i u lidí; kdež patrn to tré pospolu widíme.

Nebo maudrost jest oswícenost mysli; milost u lidí co dá-

wá , než mraw a powah ušlechtilá spoádanost ? milost

u boha co dáwá, než báze pán? totiž upímá, wnitní,

oprawdiwá a wraucí pobožnost? To tedy cifme na sob, co

i na Kristu Ježíši ; nebo on jest wšeliké dokonalosti obraz 2
)

nejdokonalejší, a my k nmu spsobeni *) býti máme, protože

on dí: Ute se ode mne.

Protož nešastn se to tré trhá, kdekoli se trhá. Nebo

umní co jest, neníli ctnostmi ozdobené? 4
) Co Šalomaun

o pkné bez rozumu žen, to se o ueném bez mraw lo-

wku íci mž: Zápona zlatá na pysku swin jest umní pi

lowku nectnostném. (Pís. H. 22.) Jak kaménku dra-

hých do olowa nesázejí, ale do zlata, a tpytí se oboje tím

pknji; tak umní nemá se pojiti s hrubostí 5
), ale s mrawy

dobrými, a bude jedno druhému ozdobau. K obojímu pak

když pistaupí pobožnost prawá wnitní, spsobí dokonalost.

Nebo báze pán, jakož jest poátek a konec maudrosti, tak

jest také wrch a koruna maudrosti a wšelikého umní, pro-

tože plnost maudrosti jest báti se pána. (Pís. i. Sir. a jinde.)

HLAWA XI.

Že škol prawých dosawad nebylo.

Prawá tedy škola jest, kde se wtip lidský známostí pra-

wau wšech wcí oswcuje, powahy a obyeje w ušlechtilau

shodu a jednotu 6
) poádají, srdce w bohu mocnými koeny

zakládá, a k rozliné libé wýmluwnosti jazyk spsobný iní. 7
)

Ach neníliž to welikého cosi 8
), su lowe, rozum sob

wšelijakých wcí powdomostí tak naprawiti a sprawiti, aby

nic na zemí, nic pod zemí, nic u wodách, nic w powtí,

') pro wyobrazení nám wšeho na sob formy. a
) kontrfekt.

3
) formowaní. 4

) Qui proficit in literis et deficit in moribus,

plus deficit, quam proficit.
5
) grobiánstwím. 6

) harmonii.
7
)

formuje.
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nic na obloze, nic nad oblohau, nic w propasti tebe tajno

nebylo, aby ty, co, kdy, jak, pro jest a dje se, newdl?
"Neníli weliké, cokoli w swých umnícli lidé mají, wšemu ro-

zumti? aby i o emeslných umních lépe teba a dklad-

nji *) než sám emeslník [sauditi a mluwiti mohl ? Neníli

weliké, wšecken swta okršlek tak w mysli nositi, aby se

na rozliné jeho národy, krajiny, msta, hory, eky, zátoky,

ostrowy a t. d,, kdy chtl, díwal ? Neníli weliké, wšech pe-
šlých wk obraz tak ped oima míti. aby rozliného lid-

ského pokolení, národ, krajin, mst a t. d. iny, píhody,

promny, wálky, potýkání, wítzshví. slowem 2
) rozliná ped-

sewzetí, a we wcech daení neb nedaení, dle libosti spa-

towati mohl? Neníli weliké. rozdílných národ knihy ísti,

a co oni w swých pokladech mají, wyzwídati. tolikéž s nimi

o wcech swých rozmlauwati moci? a to tak, aby i koe-
nm wšech jazyk rozuml, i jakaukoli rozkwtlau e kdy-

koli wywésti uml? Jsau w prawd weliké toto wci. Ale

wtší, sebe samého , i wnit w powahách a náklonnostech

swých, i zewnit w obyejích, inech a hnutích, tak spoádati,

aby jako nástroj hudební 3
) emesln udlaný byl

,
jehož

wšeky struny dobe proti sob wespolek znjí a libý od

sebe zwuk dáwají. Neb to jest a slowe práw mrawným

a ctnostným býti na wše strany. Nejwtší pak nad oboje

to jest, w bohu wných sladkostí wnadu cítiti, po té wni
jíti, s bohem se pojiti, boha w srdci pstowati, a od nho
pstowánu býti. Tomu pak wšemu uiti mají školy, wšemu

prawím bez wýmínky, protože dílnami lidského šlechtní 4
)

slauti chtjí a mají.

O spsobu pak a jakosti 5
) týchž škol dotknu, co dok-

tor Lutherus (we swém k mstm íšským o wyzdwihowání

škol uinném napomenutí léta 1525) sob pál, 6
) nýbrž wy-

hledáwal : pedn, aby w každém mst, msteku, wsi škola

byla, a to pro wšecku mládež obojího pohlawí (jakž že býti

má, naped w kap. 9. prokázáno), tak aby i ti emeslma jiným

zamstknáním oddaní dw hodiny každý den picházeli, a wy-
uowáni dostaten náboženstwí. mrawm a liternímu umní

gruntownji. -) sunimau. J

) muzický. *) humanitatis officinae/
s
) form. 6

) winšowal.
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byli; druhé, aby jiný snadnjší a libjší spsob uení *) wy-
nalezen byl, kterýmžby mládež nercili odhrožowána nebyla

od uení, alebrž wábena k nmu , a jakž dokládá, aby jim ne-

picházelo tížeji a teskliwji we škole se uiti, nežli po ulicích

bhati, wráže neb oechy hráti, teba celý den. Takt on. 2
)

Pkn to za potebné wyšetil weliký ten muž ! pkn radil!

Ale kdeže která lakowá škola posawad byla ? Kdo ji widl?

I. Nebyly wšudy.

II. A kde byly, nebyly pro wšecky, než pro nkteré, bo-

hatší totiž, protože nákladné byly ; chudší a zadnjší byli zaned-

báwáni, a mezi nimi astokrát istá hlavva 3
) míjela a mizela.

III. Pi tch pak, kdo k školám obráceni, tak twrdého

spsobu uení 4
) užívváno, že školy wbec za muírny a lá-

mání hlaw držány, a mnozí zplašíc se od knih k emeslm 5
)

a jinam prchali.

IV. Kteí zstali, neb zstati a cwiiti se dáti museli,

pi tch neoprawdow, nerozšafn, neumle, na opak a na

ruby wšecko tém inno. Co pi nich nejpednji wzd-
láwáno býti mlo, na to nejpednji zapomínáno, aby jme-

nowit za základ vvšeho pobožnost a prawá boží báze kla-

dena, zatím mrawowé a ctnosti, jako raubowé ušlechtilí,

\v mládež štípeni, a teprvv umní w n uwozowáno bylo.

Wbec prawím na to dwé pední zapomínáno; jak w do-

mácích našich školách, tak i akademiích, anby wrch cwiení

lidského , wrch dokonalosti býti mly , tak že odtud místo

tichých, pobožných beránk, na wtším díle divvocí oslowé,

a neskrocení, bujní mezkowé vvycházeli, a místo spanilých,

dobe spoádaných obyej a powah, šperkowné toliko kroje,

a k bujné zdwoilosti a marnostem wycwiené oi, ruce, nohy

wynášeli, na to, aby na nich jiní stídmosti, istoty, pokory,

wlídnosti, vvážnosti , trpliwosti, zdrželiwosti a t. d. zrcadlo

míti mohli, nic nemyslíce. Tetím toliko, literním cwiením,

zanášely se školy. Ale jak i to? a s jakým prospchem?
V. S takowým , že co za rok lidské mysli pochopiti

dáno, vv tom pt, deset i wíc let mládež drželi. Co pkn
powlown w lidskau mysl uwedeno, a jako šttcem 6

) wy-
malowáno býti mohlo, to se do nich násiln tisklo a tlailo,

nébrž tlauklo a hmoždilo. Co swtle a zejm, jako z wy-

') metod, 2)Haec ille, ^ingenia.
4)methodu. s

) werštatm.
6)penzlíkem.

7
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laupené skoepiny jádro, ped oi se stawti mohlo, to se

twrd, zatemnle, zamaten a zamotané, jako w pohádkách

njakých, pednášelo; z ehož šlo, že

VI. Práce ta we školách wedená pi ídkém za náklad

stála, a stálali vvšak pi kom, k zmaení picházela na wt-
ším díle. Nebo i z akademií jen s omáeným umním wy-

cházeli; práw uený, kterýžby podlé pedloženého (co u-

mní jest) nawržení na zkaušce 1
) ostati mohl, jeden z tisíce

nebýwal. A nad to pak u nás. Nebo z našich škol (hanba

se piznati! prawdu wšak wyznati, i swdomí i pítomné

pedsewzetí nutí) ídko kdo zaátky njaké podstatné wy-

nášel. Na tenástwí a písastwí mládež naše wynakládala

svvá školská léta a na kaustk pi tom hlasowé hudby 2
)

a poítástwí 3
). Uchytilli kdo drobet latiny neb nminy,

to za zwláštní koist ml, a w tom wk mladosti stráw,

dále a wýše nkam jíti neml kdy, a newdl kudy, ba ani

nerozuml, že se jíti mž nkam wýše. Wc sama mluwí,

že jest tak, že se posawad mnozí, prohlédše na nedostatky

swé, za sebe stydti musíme, an toho již naprawiti nelze.

I ekne každý z nás:

By mi bh má pominulá

Nawrátil léta zhynulá! 4
)

Ale takowé pání daremné 5
) jest; co pominulo, to jest

tam. Žádný z nás zastaralých, aby léta jinak zaíti, a jinak

se k žiwotu pistrojiti mohl , neodmladne ; žádné na to rady

není. Toto jediné pozstáwá, toto samo možné jest, aby-

chom dítkám a potomkm našim, co poraditi mžeme, po-

radili, a ukážíce jim, kde jsme my neb wdcowé naši chy-

bowali, tudy jim k wyhýbání týmž chybám cestu ukázali.

Což se stane we jménu a wedením toho, kterýž sám nedo-

statky naše nejen poítati, ale i naprawowati, a tolikéž ki-

weniny naše pímiti a rownati umí.

HLAWA XII.

Že školy napraweny býti mohau a m-ají.

Zastaralé nemoci hojiti tžko jest, a tém se za ne-

možné pokládá; a wšak nacházíli se kdo zhojiti slibující,

') prb. 2
) vokální muziky. 3

) arithmetyki. 4
) O mihi prae-

teritos referát si Jupiter annos! 5
) lakowý winš daremný.
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zdali tím od sebe strká nemocný ') ? zdali netauží radji,

aby ruky co nejdíw piinil ? zwlášt když se widí, že ne

na njakém zdání slep, ale na rozumu podstatn pedse-

wzetí swé zakládá. Na to tedy bude w tomto našem neoby-

ejném pedsewzetí, ukázati naped, co slibujeme? a jaký

toho základ máme ? Slibujeme pak školy tak spoádati,

I. aby každý lowk (le komu bh mysli a rozumu

nedal) wšemu tomu, což pi poátku hlawy desáté a jede-

nácté ukázáno, wyuen byl.

II. Aby, než na tle zroste, zrostl i na mysli, to jest

do 24 let wšemu, co lowku umti možné jest, wyuen byl.

III. Aby se k takowému umní žádného bití, tluení,

mrskání, hmoždní , stonání a pláe nepotebowalo, nébrž

wšecko uení a cwiení samo , rádo , mile a lib šlo, aby

lowk w umní tak snadn prospíwal a rostl, jak snadn

na tle sám od sebe bez aud natahowání, napomínání a ja-

kéhokoli k tomu nucení roste, jen když se, jak tlu pokrmu,

nápoje, sna, a jiných náležitých pohodlí, tak i mysli toho,

ím se ona krmí, slušn a rozšafn dodáwati bude.

IV. Aby nejen powrchní bylo umní, íkání totiž a št-

betání neho po jiných, ale jeden každý aby sám wci
každé hned z nejhlubšího základu a

) a dkladn rozuml , tak

jistotn wda, co wí, a umje, co umí, jak jist jest, že, co

widí, widí, a co drží, drží.

Ale tomu kdo uwí díw, než uhlédá? Nebo známa jest

w té wci powaha lidská, že než se cowelikého stane,

diwí se, jak to možné; a když se stane, pro se to dáwno

nestalo, widauc, že snadné jest? Když Archimedes onen

zástup lidí s lodí welikau, kterauž Hieron král byl udlati

dal, a na moe uwedenau míti chtl, násiln a daremn za-

cházeti wida, králi opatiti to slibowal, aby ji sám král je-

dnali teba rukau na moe wprawil, žádný tomu witi ne-

chtl, nébrž za smích to mli ; až pak s podiwením uhlédali.

Podobn když Jan Faustus, knihtiskastwí 3
) nálezce , hlásati

zaal, že umní má, kterýmž jediný lowk za týden wíce

knih nadlati mž, než prwé deset písa za rok napsalo,

a že bude pknji, a že knihy 4
) wšecko jednostejné 5

), a že

') pacient.
2
) gruntu.

3
) impressorstwí. 4

) exempláowé.

jednostejní.
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jednu oprawíc wšecky opraweny 1
) budau a t. d., zdali tomu

kdo wil, ajakby to býti mlo, rozuml? Bez pochyby, žef

se to nejednomu žertem zdálo, a nebo chlaubau marnau.

Ale skutek ukazowal , a již to i dti wdí a widí. Kdyby

Barthold Schwartz, kterýž stelbu runinau wynalezl, mezi

stelce pijda, byl ekl : Waše kuše, luky, praky za nic ne-

stojí
; já nástroj ukáži , kterýmž sám ohe , bez piinní

lidské síly, kamením, železem, olowem házeti bude , a dáleji,

než waši lukowé , donášeti , a mírnji wrážeti 2
) a silnji

porážeti, i weliké zdi porážeti a t. d. , kdo z nich bylby ho

newysmál? Tak obyejné jest, aby newídané wci diwnými

a nemožnými se zdály! Jako i Amerikánm nemožné se

zdálo, aby lowk s lowkem nemluw, než papírek toliko

jakýsi od nho dostána, myšlením jeho wyrozumti mohl,

ješto u nás i ti nejhlaupjší o tom wdí; tak wšudy, co

tžkým ped asy býti se zdálo, na smích býwá potomkm 3
).

Nejinakf bez pochyby bude i pi tomto nowém ped-
sewzetí (an jsme toho již neho zakusili), že se nejednomu

mysl zastawí a zatoí. Co to jest, že se lidé nacházejí,

kteíž školám íkati smjí: ti waši slabikáowé, ti waši Do-
nátowé 4

), ty waše grammatiky , slowem wšecky waše pí-

prawy 5
), wšecken wáš uení spsob , nehodí se ; meškáte,

zamotáwáte, trápíte, kazíte jimi mládež , a k další dokona-

losti dokonale cestu sob i jim zasekáwáte
;
jinak to

,
jinak

wšecko býti mž. Na em wy deset let držíte, za rok se

sprawiti mž ; ím trápíte, to ze hry a kratochwíle jíti mž

;

eho kuse necháwáte
,
pln býti mž a t. d. Protož se

wšecko to tak zetedln ukáže, aby každý rozumný tak jako

ped sebau swých deset prst to widl
;
potom pak k roz-

mowání wšeho ásten se pistaupí.

Že tedy možné jest lowku wšecko umti, a to snadn
a mocn, tento (weejn mluw) jediný, mocný , dokonalý,

nepemožený bude dwod, že k lomu, aby pobožným, ctnost-

ným , rozumným a oswíceným byl, stwoen jest , .a tak že

wšecko to jemu jest pirozené. Cokoli zajisté kterému

') jeden skorrigujíc vvšickni skorrigowáni. 2
) trelowati.

3
) Ardua

olim visa risus šunt posteritati. '') Jméno latinské mluwnice,

Donatem jistým sepsané. Poz. Wydawatelw. s
) summau

wšickni waši apparatowé.
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tworu pistwoené a pirozené jest, to jemu nejen možná,

ale i snadné i libé jest; tak že zhauba a trápení jeho bude,

bránili se mu toho. Ku píkladu: Pták že k létání stwoen

jest, neteba ho násiln k tomu míti, ani ryby k plowání,

ani zwíete k bhání ; samo pirození je wede, k emu od-

dáni jsau, jak jen audowé jim jakožto nástrojowé dospjí.

Tak wody, aby tekla, kam spád má; ohn, aby hoel,

máli co mastného a suchého a prduch k tomu; kamene

okrauhlého, aby se s wrchu dol wálel, hranatého, aby ležel

;

oka neb zrcadla, aby co mu pedstawíš widlo ; semene, aby

se wyklíwalo, když je do wláhy dáš a t. d. nutiti neteba:

sama každá wc, k emu od pirození spsobena jest, k

tomu se nese, a nepekážíli se, to dlá neomyln.

Že pak lowk ku pobožnosti, ctnostem, umní sám

w sob wlastní swau pirozenau moc, chu a náklonnost má,

tak jako woda k toku, ohe k plápolání, pták k létání, ryba

k plowání a t. d. , to již w kap. 5. zetedln ukázáno, a

nowých prwod nepotebuje. Toliko co tu nkterým na

mysli wzí, aby powoliti wci té nemohli, to sprawme a ná-

mitky ty swrzme. ^Ía^vvv-^a-

1. íkají: ne z každého prý dewa mž býti fládr. Od- "»*«Jk-hjiy,

<

powídám: ale z každého lowka mž býti lowk, nepi-

staupíli zkazce njaký.

2. Díšli (jakž mnozí íkají) : wždyf jsau wnitní naše

moci pádem rajským porušeny ! odpowídám : ale nejsau

wzaty; i tlo jest porušeno a zemdleno, a wšak je pedce
k chození, bhání a prací rozliných hbitému konání nawésti

umíme; nebo jakož Adam s Ewau, hned jak stwoeni byli, i

choditi, i wcem rozumti a o nich mluwiti mohli (totiž

dokonalé jim a dosplé dáno i tlo i mysl) ; tak my po pádu

ani rozumti, ani mluwiti, ani choditi neumíme, le se na-

uíme. A wšak z toho nejde, aby se lowk jinak uiti

nemohl než dlauze, pracn, na nejisto. Nauili se, co k tlu

náleží: jísti, píti, choditi, dlati to neb jiné, tancowati, šer-

mowati 2
) a t. d. bez tak píliš weliké práce

;
proby i druhému

nemohl, kdyby jen wedení dobré bylo? Wíce ješt powím.

Nauí kon koní za twrt léta umle šlapati, skákati, obraceti

a toiti se, jak jezdec káže ; nauí keyklí nedwda tanco-

*) objeckcí.
2
) fechtowali.
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wati, zajíce bubnowati, psa zbraní se ohánti a t. d. , nauí
leda baba straku, krkawce, kosa, papauška lidská slowa wy-
powídati, neb i písniky *) pi tom zpíwati a t. d., wše mimo
pirození a dosti w krátkém ase, jen když to chyte 2

) wí.

A nemlby lowk we wšecko to , k emu jej pirození,

nedím pipauští aneb wede, ale táhne, snadn zaweden moci

býti ? Hanba toho íci. Protož se odpírati tomu styme, a

radji na prostedky a cesty, jak se to státi má, mysleme.

3. Díš: Sama wci nesnadnost psobí, že ne wšickni

. chápají. Odpowídám: Jaká nesnadnost? Jestliž mnedle wc
která w swt tak nebarewná, aby se w zrcadle oblesknauti

a wyraziti nemohla? jen postawíšli mu ji píhodn. Jestli

jaká wc
,

jenž by se na tabuli napsati neb wymalowa1|i

nemohla? jen píšeli a malujeli, kdo umí. Jestliž na swtfe

semeno neb koen jaký
,
jehožby zem pijíti a zrustu mu

dáti nemohla? jen když kdo wí, kde, co, jak sítí neb sá-

zeti má. Pidám i toto. Není na swt tak wysoké wže,
ani tak píkré skály, aby na ni kdokoli wylezti nemohl, jen

zdlášli neb wyteseš mu stupn, a ohradíš je zábradlími. Že

tedy k wrchm umní lidských mnozí zdrawí, erstwí, chtiwí

nemohau, aneb s prací, stonáním, nebezpeenstwím, hlawy

zawrácením, odpadáním, mozku lámáním lezau, nejde od-

tud, že by to lidské snažnosti bylo nemožné, než to, že schody

nespoádané , nerowné , drawé , kusé , nebezpené jsau

(totiž spsob uení 3
) zmatený); dobré, rowné, celé, plné,

spoádané zdlaje , že mž kdokoli kamkoli nejwýše wy-
weden býti, patrné jest.

4. Dis: A wždy mnozí tupau mysl mají, jichž do nieho

wprawiti nelze. Odpowídám : Sotwa tak zašpinné neb zdrá-

pané zrcadlo býti mž, aby wždy njak, by i temn, obraz

wcí nechytalo; sotwa tak drsnatá tabule, aby se wždy n-
jak psáti a málowati na ní nemohlo. Mezitím, jestli tabule

drsnatá, wyhladiti ji; a naprawí se wždy nco, že se hoditi

bude. Tak mládež wždycky mž oswíeena, braušena, hla-

zena 4
) býti wšecka, a budau se jedni wedlé druhých brau^

šiti, hladiti,
5
) tak že se wšickni wšemu nauí (nepohnut na

tom stojím, proto že základ 6
) mj nepohnutý jest). Ten

melodie. 2
) na lo fortel.

3
) metod. *) pulerowána. 5

) pulero-

wati.
6
) grunt.
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toliko naposledy rozdíl se ukáže, že zpozdilejší tomu, emu
dkladn 1

) ueni byli, wždy njak rozumti budau; wtip-

njší pak, k takowému wšelijakých wcí hned z nejhlubších

základ 2
) zpytowání zawedeni a w tom pocwieni jsauce,

ím dále tím hlaubji pronikati, tím osteji na wšecko hle-

dti , tím pozornji wšecko spatowati , tím wíceji nowých

wcí 3
) nalézati budau, s newyprawitedlným mysli kocháním,

sláwy pak a maudrosti boží zjewowáním.

Naposledy nech jest tak, že se nkteré hlawy 4
) k stu-

dowání nehodí, tak jako nkteré dewo k fládru; prawé

wšak wšecko to, což pednášíme, bude o zdárných aneb

aspo zdrawých hlawách, jakýchž z milosti boží wždycky jest

(i w národu našem) wtší díl. Píliš mdlého a k niemu
nespsobnéíio mozku lidí málo wídáme, tak jako s nestate-

nými audy narozených (chromých, slepých, hluchých) ne-

asto; slepota, chromota, hluchota, autlost zdrawí od nešetr-

ného chowání obyejn pocházejí, jakož i nedostatkowé mozku

w bohu a pirození witay nemají.

5. Ješt se pak namítá, že prý nkteí spsobnost

k studowání majíce, nemají chuti, tak že hnáti je pes moc
pracno , teskno a bez užitku jest. Odpowídám : Takt; se

píše o jednom z filosof, že dwa uedlníky 5
) mw, jednoho

pracowitého, wšak tupého, druhého wtipného, wšak lenocha,

oba zahnal, protože jeden moha prospíwati nechtl, druhý

chtje nemohl. Ale co pak, kdyby nechutí onch ne jejich

pirození winno bylo, než uitelé ) sami? Aristotelesf prawí,

že lidem jest pirozené umní žádati; což že prawé jest,

w hlaw pedcházející ukázáno. Než že nkdy rodiowé
sami rozmazlením swým w lhostejnost je uwodí, nkdy od

zlé chasy ledacos postranního jim wstelowáno býwá, nkdy
oni sami tlesné emesel neb dwostwí wnady zacítíc, pra-

wých mysli wnad nectí (jako jazyk hokým ním napuštný
sladkosti nerozeznáwá) : tím to jest, že eho neznají, po tom

nedychtí. 7
) Uitelowé 8

) pak, majíce, kudy tu w zaátku co

uchází, wyšetiti a naprawiti, jak to dlají? Jestli mnedle

kdo z nich, kdožby na to pomyslil, aby sob, jako sau-

stružník dewo, prwé než strauhati zane, otesal? neb jako

') z gruntu. 2
) gruntu. 3

) invencí. 4
J ingenia.

s
) discipule.

6
) preceptoi. 7

) ignoti nulla cupido. 8
) Preceptoi.

4*
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kowáf železo, prwé než kowati zane, zmkil? neb jako

saukenník, než wlnu písti a tkáti zane
,
pepral

,
pebral,

zešlehal a zmykal ? *) neb jako šwec , nežli stewíc dlati

zane, kži wydlal, wymazal, wytáhl, wyhladil? a t. d., aby

nejprw i uitel žáka 2
) sob powolného, chtiwého, spsobného

uinil, kdo z nich na to myslí? Každý jak to najde, tak na
wpadne; hned strauhá, hned kuje, hned pede, hned tká,

hned na kopyta táhne, hned hladké a stkwlé míti chce, a

nedaili Se (a jak má ?), wzpauzí se, bije, tlue, hází. A di-

wíme se, že jest nkdo, jemuž se to píí? diw radji, že

nkdo takowau wc wystojí!

Ale píina se dáwá, swtleji nco o rozdílu hlaw po-

wdíti, a to podlé wtipu a powah. Nkteí zajisté jsau o-

strowtipní, jiní hlaupí a tupí; nkteí k uení chtiwí, jiným

od knih mysl odpadá k emeslm, kupectwí, mysliwosti at. d.

nkteí powolní a ochotní, jiní swémyslní a Spurní, A z to-

hof trojího rozdílu hlaw uspoádání 3
) powstáwá. Nebo

:

Wtipní, chtiwí a powolní jsau dokonale spsobní; jimž

neteba než látky 4
) umní dodáwati

;
porostau, že se jako

na strmek zdárn se wyzdwihující milo díwati bude; pro-

zetedlnosti wšak poteba, aby se wdlo, eho, jak, pokud

dodáwati, aby se z poátku pojednali newytáhli a nepetrhli.

Druzí jsau wtipní a wáhawí bez spaury; tm ostruhy

teba a astého užitku prací schwalowání.

Tetí jsau wtipní a chtiwí, wšak k swé wli, aby, co

se jim widí, to dlali. O takowých se málo smýšlí, a ui-

telé
5
) je neádi mají; ale z takowých býwají nejlepší, jakž

Themistokles, kníže Athénské, íkáwal. Nebo že w mláde-

nectwí swém welmi plachých byl obyej, rodim i uite-

lm 6
) spurný, potom když se promnil, a maudrým low-

kem byl uinn, diwícím se tomu nkterým prawil, že ím
plašší w stád híb, tím lepší w konici 7

) k, když je kdo

jen skrotiti umí. A to se pi Alexandrow Bucefalowi tak

w prawd ukázalo. Nebo když otec jeho Filipp kon jakéhos

neobyejné plachosti a hned žádného na sob jezdce netrpí-

cího, jakožto neužiteného, kázal pry dáti; on litowal, že

skramplowal. 2

) preceptor discipule.
3
) ingeniorum lempe-

ratura. *) materie.
5
) preceptoi. 6

) preceptorm. 7
) maštali.
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tak znamenitý k prjezdích ') neiímlostí zmaen býti

má, a wyžádaw jeho sob na swan práci, krotil jej hlaze-

ním a jinak tak daleko, že ho k i na hbet pustil, a on

s ním pomaliku proti slunci (aby ho s tím nesplašil) jeda,

naposledy w uzdu a na ostruhy wzal, a sem tam jezd po-

wolného sob uinil, nýbrž potom jeho samého jediného,

žádného nad nj nemw, we wšech swých bojích užíwal.

Kterauž událost 2
) pipomínaje Plutarchus dokládá: 3

) Ucí pí-

bh tento 4
), že mnoho zdárných hlaw neumlostí uitel

pokaženo býwá, kteíž z koní osly dlají, protože udatných

myslí sprawowati neumjí.

twrtí býwají powolní a chtivví, wšak zpozdilí a tupí. í\.

A takowí mohau pedce za jinými staowati, pomáhali se

jen mdlob jejich i neukládáním pes moc, i podkládáním ruky,

i snášením, jestližeby pedce klesali. Takowí pozd dochá-

zejí, ale stálejší jsau, jako owoce pozdní déle leží. A jakož

na olowu tíže se rýpá, stálejší vvšak jest, než co se na

wosku wyryje; tak tito i déle žiwi býwají (obyejn) nežli

ostrowtipní, i ne tak snadn zapoinenau, emu se jednau

nauí.

Pátí jsau Maupj. a k tomujiechtiwí.. Wšak nejsauli jen

spurní, mohau ješt napraweni býti, toliko že k tomu weli-

kého umní, práce i trpliwosti potebí.

Šesti jsau hlanpí a pi tom spurní, Z takowých ídko

co býwá. Wšak ponwadž každá w swt wc wždy se

ním pemáhá (jako diamant žádnému kladiwu neustupující,

kozlowau krwí se rozpauští), a strom sám z sebe planý št-
powáním owocný býwá uinn: nesluší ani tu dokonce po-

chybowati, nébrž hledti spauru aspo wykoeniti. Nepo-

mžli pak okrocowání, wz, že jsau zawilé, sukowaté dewo,

z nhož darmo se pokaušeti krautiti haužwe , aneb obrázky

strauhati.
5
) Zem slatinné, napsal onen Cato, ani dlati, ani

pluhem se dotýkati nesluší. Ale takowý dokonce nepodailý

twor sotwa mezi tisíci býwá, což božím darem jest.

') Rosspereytr. 2
) historii.

3
) Admonet nos equus ille , multa

bene nata ingenia perire vitio instituentium, qui equos ver-

tunt in asinos
,

quia erectis et liberis imperare [nesciunt. 4
J

historie tato.
5
) Cariosam terram neque coli , neque tangi

oporlet.
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Summa wšeho jest: 1
) Jaké se dti rodí, to w moci žád-

ného není; ale aby dobrým wedením na dobré wyšli, to

w moci naší jest, dí Plutarchus. Nebo umlý štpa jakaukoli

plá wez-me, hledí ji wésti, aby zní štp byl. Že pak mládež,

jakýchkoli powah jest, pedce pospolu jedním a týmž poádkem

cwiena býti rníiž, dwodowé toho jsau tito ti:

1. Že wšichni lidé, jakých pak koli obyej jsau, jedno

pedce lidské pirození mají, a jednostejné k tomu, aby lid-

mi byli
,
píprawy , zewrtit smysly , wnit rozum

,
pamt,

wli a t. d.

2. Že wšickni k jednomu cíli, swatosti, maudrosti we-

deni býti mají.

3. Že ty rozdílné powahy nejsau jiného nic, než *) wy-

stupowání z pirozené rovvnoty 3
) wzhru neb dol, na pra-

wo neb na lewo; tak jako neduh tla jest, když w kterém

audu horkost neb studenost, wláha neb suchost z míry wy-

staupí. Ku píkladu : pílišná wtipu ostrost co jest , než

par mozkowých tenínkost 4
) a mektawost? kteréž nebudauli

ním stawowány, stahowány a ssazowány, rozprchnau se,

a nechají mozku bud tupého neb zemdleného : jakž to wídá-

me, že lidé, pi nichž se píliš brzy a prudce weliký wtip

zjewuje, stálí nebýwají, mrau brzy, aneb na tle i mysli u-

mdléwají. Naproti tomu mysli tupost co jest, než par mozko-

wých hustost a temnost , kteréž se astým a pilným mysli

prowíwáním rozhánti a vvyjasowati musejí ? Swéwolnost

a spaura co jest, než zbytená srdce udatnost a tuhost,

oslabowání potebující ? Lenost a rozmailost co, než pílišná

srdce slabost, stužowání žádající ? Protož jakož lékastwí tla

to nejdokonalejší jest, kteréž odpornému odporu neklade 5
)

(nebo tak wtší ptka 6
) bude), ale shodu 7

) toliko a náležité

promíchání 8
) uwodí, aby s jedné strany neubýwalo, s druhé

newybýwalo: tak mysli lidské nejdokonalejší lékastwí bude

spsob 9
) takowý, kterýmžby pebytky i nedostatky^ hlaw se*

promícháwaly ,
10
) aby se wšecko okolo stedu l

') poádalo,

') Quales nascuntur iibeií, nulli in manu est: at ul recta insti-

tutione evadant boni , nostrae potestatis est.
2
) excessus a

defectus naturalis harmoniae. 3
) pirozeného gleychu. ") sub-

tylnost.
5
) non contraria contrariis opponit. 6

) pugna. 7

)

harmonii. 8
) teraperaturu. 9

) melhod. 10
) excessy i defecty

ingeniorum temperowány byly. ") centrum.
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a w pknau shodu *) uwodilo. Protož tento náš spsob 2
)

na prostední hlawy strojen, jakýchž wždycky nejwíce jest.

Jemnjší, 3
) ponéwadž zdržowání potebují, aby se ped asem

newytáhly, budau tu míti tah, wedlé jiných powlown! we-

deni jsauce: tupjším pak musejí wedlé onch dwojích po-

pínati ; neteba se báti zteštní, protože twrdší majíce mozk,

twrdší práci, bez ublížení sob, sne'sti mohau.

Ale as bude, na em ten takowý spsob 4
) záleží, ozná-

miti.

HLAWA Xni.

Že na dobrém poádku záleží wšecko.
Rozwažujeli se, co to jest, což swt tento i jednu

každau wc w nm \v dobrém, weselém, trwanliwém spsobu

zachowáwá; najde se, že jiného nic, na prosto nic, než

ád
,
jenž jest pednjších a zadnjších , wyšších a nižších,

wtších a menších
,
podobných a rozdílných wcí takowé

spoádání, aby jedna každá swé wlastní místo, as, wáhu,

poet mla. Protož mudrci 5
) ád duchem a žiwotein swta

(animam mundi) nazýwalh a není jinak. Cokoli spoádáno

jest, dokud spoádáno jest, dotud stojí dobe; wyjdeli co kde

z swého poádku a chodu ), není možné, aby stálo: ruší se,

trhá, boí, ustáwá, zatíná, nejde, aneb jde rzno a na kusy.

Wšeho swta píklady, pirozených i emeslných wcí, uká-

zatijse to mže. Nebo

Co psobí, aby swt swtein byl, a w platnosti swé

stál ? To , že wšcchnm jeho stranám a w týchž stranách

postaweným iworm ád wytknul, aby jedno každé swého

asU, místa, pirození ostíhalo. To dokud stojí, swt stojí.

Co psobí, aby as w swt, na léta, msíce , dny a

hodiny wymený, tak poádn šel, a nikdy se nezmátl?

ád nepromnný oblohy jej wywodí.

Co psobí, aby tlo lidské tak diwným nástrojem bylo,

že a nemá aud bez potu
,

prací wšak bez potu konati

mže, a cokoli mu pediwných wcí dlati pijde, ke wšemu
hodící 7

) se dostatené nádobí w audech swých nachází ?

Spoádanost pedivvná, pemaudrá, kteráž mezi týmiž audy,

i w jednom každém obzwlášn, se nalézá.

') harmonii. '*) metod. 3
) sublylnjší.

4
) metod. s

) filosofi.
6

)

gleychu. 7
) trefující.
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Co psobí, aby s týmž tlem spojená duše pohodln

bydlila, zdrawí a erstwosti , bez bolesti a smrti, požíwala ?

ád žiwotních par a wlhkostí w tle, kteréž dokud se srowná-

wají, a každá swého místa, míry, spsobu ostíhá, dotud

žiwot a zdrawí dobe stojí ; rušili se co, a z chodu neb ko-

leje *) wystupuje, žiwot a zdrawí nemohau než trhati se,

umdléwati, zaléwati, hynauti.

Co psobí, aby wely, mrawenci, pawauci (a o jiných

žiwoiších mlím) takowá díla konali, že se i lidský wtip

emu podiwiti, a nad ím strnauti má ? Rád, kteréhož i mezi

sebau wespolek i w díle samém jedno každé to žiwoíše

ku podiwu piln ostíhá.

Co psobí, aby králmaudrý, jediná jsa osoba, celé wšak

králowstwí (na sta tisíce lidí) sprawowati mohl? Co psobí,

aby we wojšt teba sto tisíc lidí jedinau hlawau se sprawo-

walo ? co ta chce , aby dlali wšickni ? rozmujeli ona

dobe, aby bylo wšecko dobe ? Nic jiného než ád , že ta

jediná hlawa jiné pod sebau má , a ta každá opt pod sebau

jiné , a ty zase jiné , až do posledního , a že wšecko to

ádem práw, kázn a bázn spojeno jest, aby hnutí jednoho

hnutím wšech bylo, stanutí jednoho stanutím wšech.

Co to bylo, že Hieron tíhotu lakowau, jíž mnoho set

lidí uwládnauti nemohlo, sám jediný, jednau rukau i uzdwi-

hnauti i pes weliký plac na moe wtáhnauti mohl ? Píprawa

rozumná , to jest nástroj , z mnoha wálc, skipc, rumpál,

prowaz tak složený, že jedno druhému pomáhalo, šiku 2
)

a síly pidáwalo.

Na em stelba ta nynjší násilná, hrozná a strašliwá

záleží, než na umlém promíchání 3
) salnitru a síry, na

zhotowení slušném píprawy , runice neb dla , na nabíjení

a smowání rozšafném? Poádek naprosto tu býti musí ta-

kowý, že chybili se w jednom, celá wc nedostatek trpí.

Co to jest, že se papír w tiskárn 4
) hbit, pkn,

wlastn, pozorn a neomyln písmem napluje? ád w upo-

dobení 5
), sléwání, po pehradách 6

) rozkládání, sázení, ošrau-

bowání a t. d. liter, a potom w strojení papíru, pipínání,

tlaení, sušení umlém.

') gleychu. 2
) fortele.

3
) stemperowání. 4

) impresí. s
) formo-

wání.
s
) kassách.
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Nébrž abych i hmotnjších wcí dotekl, co to jest, že

wZj. dewo a železo jsa, hbit za koními bhá, a ku pe-
nášení welikých bemen místo ramen lidských, aneb ku pe-
nášení jich samých místo stolic, lžek, kolebadel užíwati

se dá? Nic než spoádání kol, os, wojí, korb, wáh, držadel

rozliných.

Co to, že lidé dewu se swíce, na pusté á wzteklé

moe se pauštjí i na druhau stranu zem dostávají a

wracejí? Nic než spoádaní w lodi dna, bok, zábradlí,

wesel, stup, bidel, plachet, kotwí, kompasu a t. d. Roz-

trhneli
,

pukneli , zlámeli se co , nebezpeenstwí zmítání a

naposledy utonutí následuje.

Co to jest, že w nástroji tom, kterýž hodhiami nazýwá-

me, rozkowané a rozstawené železo samo se hýbe? a hýbe

shodn *), minuty, hodiny, dny, teba i msíce a léta roz-

mujíc? a to nejen oím zewnit widitedln ukazujíc, ale

i uším pozorn wyhlašujíc? Co, že tentýž nástroj, kterau

chceš hodinu, wzbuditi t umí? co, že i swllo rozkesati,

aby ty oi odewra, již swíci ped sebau hoící widl ? Co,

že tentýž nástroj kalendáe místo zastaupiti, dny a swátky,

nastáwání a promny msíce, též bhy wšech planet ukazo-

watimže? Co, že již i bez záwaží a šr takowí náslrojowé

bh swj konati umjí? Co psobí, aby nkteí z nich za

dwa, ti, tyry i wíce dn natahowání nepotebowali, nébrž

aby nkterý takowý nástroj sám sebe wlastním bhem swým
natahowal ? Co ješt, aby žádného natahowání nikdy nepo-

tebowal, a pedce stále šel ? Neníliž to wše welikého cosi ?

neníliž jako wc žiwá a nesmrledlná, nic nejsauc než kow

mrtwý? A zdali to pedtím, než se spatilo, rown za tak

nemožné, jako aby stromowí létalo neb kamení mluwilo, ne-

bylo držáno? Dje se wšak, widíme to wšickni. To pak,

což wci té mrtwé tak žiwá a tak diwná hnutí dáwá, co

jest? Nic než jediný ád: spoádání totiž wšeho na jistau

dobu u
), míru, wáhu, poet , tak aby wšemu cíl wytknut byl,

a k tomu cíli jdaucí prostedkowé 3
) zízeni, a wše jedno

k druhému jistý pomr 4
) mlo, a jedno druhým se wázalo,

a jedno druhému napomáhalo naskrz. Tak jde mírnji wše-

') harmonicky. 2
) formu. 3

)
prostedkowé. 4

) proporcí.
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cko, a lépe shoduje se % než wc žiwá. Než rozsmekneli

se co, neb petrhne , neb pelomí, neb oslabne, neb zkiwí,

by nejmenší koleko bylo, neb zaubek, nebo hebík, hned

bu wšecko, bu na díle stane, a neb aspo chybuje, a bez

užitku se mate. Tak se tu mocn ukazuje, že ádem wšecky

wci stojí.

A tak tedy i wyuowání 2
) na jiném nezáleží, než na roz-

mení dobrém a wlastním asu, wcí a spsob pednáše-

jících. Takowé rozmení dowedemeli 3
) dobe udlati , ne-

bude nemožnjší clowka wšemu nauiti, nežli wezma knih-

tiskaské4) nástroje, dwa neb ti rysy papíru za den pomalo-

wati
,
postaw Archimedesw nástroj , domy , wže , náklady

jakékoli wzdwihati a penášeti, wsedna na lodi, moe pe-
plauti a na nowý nkam swt se dostati a t. d. A pjde

wšecko to rown tak snadn a lehce, jak snadn a bez ná-

silí natažené hodiny swau wáhau jdau; mile a lib, jak milo

a libo jest na takowý pkný nástroj se díwati a jeho uží-

wati ; a tak na jisto, jako kdy takowý dobe udlaný nástroj

jíti mž. Ohledejmež tedy , budemeli tak moci školu, jako

weliký hodinný nástroj, plný wšech, jichžby se žádati mohlo,

pípraw, rozmiti, spoádati 5
) a postawiti.

HLAWA XIV.

Že poádek uení pirozený býti musí. 6
)

Zaneme již (we jménu božím) základ, na nichžby

') trefuje.
2
) Didaktika. 8

) trefímeii. 4
) impresorské. 5

) sformo-

wati.
(i

) W rukopise nalézá se na tomto míst následující

pípisek, z kteréhož wyswítá, že skladatel chtl úwod ke hlawc'

této uiniti obšírnjší, a wšak toliko chod myšlének w krát-

kosti poznamenal; k samému pak pedlání nepikroil. Zní
pípisek ten takto :

. Ukázati w hlaw této, že uiti pirozené

jest lowku , snadné, lehké, libé, protože bh k tomu nejen

nástroje dál, ale i chu. Nebo že uili se znáti wšeho nic

není než prohledali. Uiti se dlali , nic není než zwykati.

Uiti se wymlauwati, nic není, než s jiným se sdíleti. Již pak

}
pirozené jest lowku i pásti oi, uši, chíp, jazyk po w-
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vvšeliké uení *) jako na skále založeno býti mohlo, dobýwati,

kterýchž, ponwadž pirození naprawowati chceme, ne jinde,

než w samém pirození hledati musíme. Nebo prawé jest

wšelijak, že umní jde za pirozením, 2
) aneb píklad 3

) bere

od pirození.

ehož pro dwod nkterý píklad pipomeme.
Widíme rybu u wod plauti; Pirozené to jí. Kdo ji

vv tom následowati chce, od ní píklad 4
) wzíti musí, a také

se na wodu poloze , místo perutí rukau , místo ocasu noh

užíwati, a co ona perumi a ocasem, to on rukama a noha-

ma dlati. Tak dowede, jinak nic. Nébrž i lodí podobu5
) od-

tud wzal.

Widíme ptáka létati; pirozené to jemu. Chtlliby kdo

následowati, kídlaby sob také, k udržení jeho dostatená,

pistrojiti, pipnouti, a potom se, ažby uml, cwiiti, jako

Daedalus, musil.

Wystíženo , že nástroj , kterýmž se z žiwocicha hlas

cech libých (jacíž jsau wšickni skutkowé boží w swl),
i pokaušeti se o wšecko podobné , co se mu líbí, i sdíleti

se rozmlauwáním spoleným
,

protože twor spolenost milu-

jící jest, formu ke wšemu tomu ukážíc. Prwní snadno ukázati

se mž píkladem zrcadla neb oka a malowání. Nebo skrze

podobizny a wyobrazení jich wšecko se dje. Ku píkladu:

bh rozlicnau swau maudrost wyobraz.il w twoích a w písm
na synu swém; tworowé dotýkáním, spatowáním a t. d. wy-

obrážejí se w smyslech .• oku, uchu, chípích a t. d. Ze smysl
jdau tytéž podobizny do mozku , kdež je mysl spatuje, a

s nimi se kochá. Toho, co w mozku (w mysli) jest, podobizna

jest slowo wyknuté; vvyknulého slowa obraz psané slowo

aneb udlané jakékoli zewnit dílo. Protož neteba než wésti

lowka opatrn, t. dobrým píkladem, znenáhla a pozorné,

skrze swt, okazowati mu wšecko, daje toti widti, slyšeti,

cítiti, koštowati, makati wšecko, a jak ternu íkají, jmenowati;

hned se ho wšecko jímati, a w smyslech a rozumu wáznauti

bude, nébrž nemožné bude, aby se nejímalo a newázlo tím

hbitji , hlaubji, stáleji , im kdo jadrnjšího wlipu, saudu,

pamti dosáhl.

NB. Artes pak nic nejsau než imitamen nalurae a t. d. Tu

již exempla w hlaw XIV. položená poád. ') docendi et dis-

cendi methodus. 2
) Ars imitatur náturám. 3

) muslr. 4
) mustr.

5
) mustr.
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dáwá, jest chtán s rozdílnými wyššími a nižšími kraužky,

a na wrchu ípek, ze spod pak dmýchající do nho plíce.

I wynalezeny jsau na ten spsob *) píšaly, kejdy, warhany,

do nichž se dmýchá, a wšelijaký zwuk, tlustý, tenký, i sau-

hlasí 2
), jaké nejlibjší býti mž, se wydáwá.

Wyhlídl Bartholdus Schwarz zlatodj,3
) že to, což w obla-

cích bauchá, ohnm a kamením hází, jest zapálená síra s ni-

trem. I hledal téhož dlati, adowedl 4
), takže nynjší naše

stelba, totéž dlající, (hímající, blýskající, ohnm, kamením,

železem prskající) wynalezena.

Spatíno, že woda w nádob o dvvau hrdlech w jednom

hrdle tak wysoko stojí jak w druhém, rownosti po wšech

stranách šetíc ; i nauili se s wrchu na wrch, skrze jakau-

koli nížinu neb údolí, po trubách ji wésti, a ona tak wysoko

na druhé stran wzhru sama jde, s jak wysoka prwé byla

sešla. To se umním dje, wšak z základu pirození.

Hledíiio na oblohu, že se wkol swta toí ustawicn,

a na rozliné okrsky rozdlena jsauc, rozdílné hwzdy a pla-

nety wodí, tak že odtud libá swtu dnw a asw pro-

mna powstáwá. I wynalezen w týž spsob 5
) tauž oblohu

wytwáející hodinný nástroj, také za den a za noc obchá-

zející, a tím obcházením asy a chwíle rozmující. Musil

pak také z kol býti složen (jinak nebylo lze), nejen aby se

jedno druhým táhlo, ale také, aby bh bez konce býti mohl.

A muselo tu nco býti nepohnutého (jako w swt zem
jest 6

) t. slaupkowé a šraubkowé rozliní, potom nco na-

ped se hýbajícího, a jiné s sebau pojímajícího, jako w swt
jest ohe 7

). Ponwadž pak tuto (w hodinách) nebylo lze

poruiti nemu hýbati se, a jiné za sebau toiti, tak jako

stwoitel swtlm nebeským poruil , a pro wli jeho dje
se; tau píinau se pirození na pomoc wzíti muselo, totiž

wáhy a záwaží. Nebo ponwadž wšecko tžké dol se tá-

hne, piwšuje se k hodinám olowná (neb kamenná) wáha,

a to na šru, kteráž okolo wálce hlawního lcola otoena

jest, kterýmž wáhy dol se tlaením kolo to hlawní se obrací,

a jiná s ním spiata jsauc, musejí za ním. Aby pak to wše

') mustr. 2
) harmonie. a

) Niger alchimista. 4
) trefil.

s
)

6
)
primm quiescens. 7

) primm mobile.

muslr.
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prudce nebželo, než pomalu, pidáwá se minuta, sem tam

se wraeující a bh zdržující. Stran pak, kteráž nkdy jen

wyrážeti má, pidáwají se zámkowé, kteíž se, kdy poteba,

zdwihají a zase zapadají. Což aby se náležit swými asy
dalo, rozmení kol, zaubk, kolík a t. d. to psobí. W tch,

kde záwaží není, jsau péra oceliwá, násiln stoená, a pi—

rozenau swau mocí k rozmrštní se zase a zpímení smu-
jící. Ale to násilné rozmrštní, ponwadž se (pro propletení

kol s minutau a zámky) státi nemž, musí se pomaliku roz-

cházeti a kola za sebau táhnauti. A tak tu hle i základ wšeho

hnutí pirozený jest, i spsob *) spoádání kol a bh jejich

z podoby 2
) samého swta wzat.

A taktéž spsob 3
) uení (malí lidská mysl vvšecko, co

se jí podáwá, snadn, mocn , hbit bráti) z pirození wzat

býti musí, a bude na jisto, aniž zmýlí. Ponwadž pak w hla-

w V. ukázáno, že mysl naše náramnau má k zrcadlu aneb

oku podobnost, nébrž jako oko nic není než zrcadlo žiwé,

tak mysl nic než oko wnitní; jisté jest, že se jedno dru-

hým, a druhé tetím, milostn wyswtliti mž. Pohlemež

tedy, jak se tu co dje a díti musí.

K spatowání vvci potebí jest nevvylmutedln twe-
rého tohoto:

1. Oka dobrého.

2. Objectum patrného (t. neho vviditedlného).

3. Swtla.

4. Mírného wci proti oku poslawení.

Nedostáwáli se teba jedné z tch ty wcí, spato-

wání žádného býti nemž. Nebo neníli oka, o se wc
opíti, a kde wyobraziti má? Jestli pak oko tmawé neb

zaprášené neb zašpinné, mdle se wyobráží. Nepedstawíli

se oku wci té, kterauž chytiti má
,

jak ji chytí ? A wšak

nebudeli swtlá, by i wc do samého oka cpal, neuhlídá jí

a nechytí. Naposledy wšak, nech oko, wc , swtlo pospolu

jsau, ješt nebude dosti, protože ješt míry a spsobu jistého

potebí, jak wc proti zrcadlu postawiti máš. Nebo dášli

wc oku za hbet, neuhlédá jí; pakli pobon, slab; ne-

chášli jí státi opodál, tratiti se bude patrnost její; pakli

') forma.
2
) formy. 3

) týmž spsobem forma.
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píliš blízko pistríš, sama sebau oko zastíní, že se wy-

obraziti moci nebude. Item musí se oku nemnoho wcí po

jednau cpáti, než jednu za druhau pedstírati; tak staí

wšechnm.
A tak jest rown s wnitním naším zrakem :

I. Zrcadlo jest mysl neb wtip uícího se.

II. Pedmt 1
) jest bh a swt, to jest wci wšelijaké,

widitedlné i newiditedlné.

III. Swtlo jest rozum, wnitní to prawé swtlo, mezi

wcí a wcí rozdílu šetící.

IV. Míra a spsob pednášení wtipu wci, jest poádek

a spsob 2
) slušný.

To twero kdekoli se sbíhá , tak pirozené , snadné,

libé jest uiti se, jako tlesn po wcech libých oi pásti;

chybiti to nemž, jestliže jen uedlník dobré zrcadlo, t. wtip

dobrý pinese, uitel pak wcí užitených mu dodáwati,

a swtlo rozumnosti rozswcowati , a wšeho míry jisté

šetiti umí.

Zrcadlo- aneb oko wnitní, wtip, pistrojil jednomu kaž-

dému bh, jakž ráil; oprawiti tu nemá co lowk, krom
šetiti tohoto trého : 1) aby drahé to zrcadlo ped zašpi-

nním hájil; 2) zaprašowati se mu nedal; 3) tásti a wi-

klati jemu se nedopauštl.

Špína zrcadla našeho wnitního, mysli naší, jsau žádosti

nezízené a wášn zlé, hned z dtinstwí wnás se zjewující;

hnw, swéwolnost, zarytost a t. d. Nebo to jest wnitní

srdce našeho zahnojowání, kteréž tak zraku wnitnímu pe-
káží, jak zewnitnímu hnojení a krhání oí. O emž Šalo-

maun mluw dí, že w nešlechetnau duši newchází maudrost,

a nepebýwá w tle, podmanném híchu; proto že duch

swatý, duch kázn, od myšlení nerozumných odstupuje a t. d.

(Maud. 1. 4. 5). Musí tedy, kdo prawé maudrosti práw
wyuen býti má, nejprw srdce swé k istot a swatosti na-

strojené míti.

Prach, wnitního našeho zrcadla se pichytající a je za-

stující, jsau postranní, zbytená, neužitená, marná mysli

zaneprazdowání
,

jakýchž každého lowka mysl wždycky

') Objectum. 2
) metod.
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plna jest. Jest zajisté mysl naše jako kolo ustawin se

toící, nébrž jako mlýn ustawin melící; jejíž nosii, smy-
slowé zewnitní (zrak, sluch, chu 1

), ich, hmat 2
), wždycky

jí, coby mlela, donášejí. Donášejí pak (nepihlídáli k tomu

wrchní spráwce, rozum) marného leccos, co kde uchytí,

ídko wcí užitených zrno, wždycky tém marnosti plewy,

ohrabky, písek, prs, drtiny a ledacos. Tu pak se dje,

jakž we mlýn býwá, že se wšickni kautowé zaprášejí a za-

nesau. Protož tento wnitní mlýn, mysl (jenž také zrcadlem

a okem slowe) ped zaprášením hájiti, jest mládeži darem-

nými wcmi se zanášeti nedopauštti, ale hned asn tím,

což k maudrosti prawé pináleží, je naplowati.

'Tetí tohoto wnitního zrcadla wýprawa jest obránní

mu taslawosti a mektawosti. Nebo na tekuté a mektawé

wod nesnadn se podobizna wci wyobrazí , na stojaté

snadn; a komu se oi tesau, aneb sem tam házejí, málo

zraku užiwe. Protož musí mládež uena býti w ádu mysl

držeti, aby netkala sem tam, ale toho, co se kdy dlá, hle-

dti zwykala. Tak nawedené pacholátko, aby hích, mar-

nosti, wrtkawosti prázdné bylo, bude práw ušlechtilá mau-

drosti nádobka.

Potud o zrcadlu a oku. Pedmt 3
), máli býti patrný,

musí býti celistwý a dobe barwený. Nebo mlha, pára a po-

dobná hamra, špatnau w sob majíc podstatu, špatn se

w zrcadle mohau opírati. Wci tedy, kteréž se mládeži ped-
nášejí, a jsau dobré, prawé, užitené, libé, a budau se mocn
mysli jímati.

Swtla rozumu také potebí. Nebo jakož po tm lo-

wk nic newidí, aby mu co u oí se dlo, tak nerozsaudíli

eho rozumn, aby mu o tom mluwil, neb ukazowal, nic

wdti nebude, jakž pi lowku spícím, aneb mysl jinde

majícím, patrné, že wšecko pehlídne a peslechne ; a tolikéž

kdo nkomu nco zamaten a zatemnle powídá, že se ro-

zum rozwinauti , ano toho pijíti nemž 4
). Jakož tedy,

kdo w noci zraku lidskému nco ukázati chce, swtlo roz-

kesati, rozswítiti, a potom tytýž utírati a wyjasowati musí;

tak chceli uitel 5
) neumlému, a jako we tmách sedícímu

') košt.
s
) takt.

3
) Objectum.

4
) ano toho pijíti nemž. s

) preceptor.
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uni *) poklady maudrosti ukazowati, musí jej sob i ku po-

zorliwosti nejprw nastrojiti, aby s chutí a žádostí welikau

pistupowal (což jak se státi mž a má, níže w hlaw 17.

základ 11. a hlaw 19. comp. I. se oznámí) i potom wšecko

rozumn pedkládati 2
), aby wida widl.

Naposledy spsobu jistého potebí w pednášení wcí,

jenž záleží w tchto ástkách:

1. Nestawti nic za zrcadlo, wšecko ped n, to jest,

neukrýwati ped žákem 3
) nic ze wšech wcí, kteréž wdti

má, ani naschwál, ani z zapomenutí. Protož i innosti

i bedliwosti weliké uitelowi 4
) potebí.

2. Nestawti pobon, než pímo proti oku; to jest, uka-

zowati nejen kraj aneb swrchek wcí, ale wci samy, jak

nejlepji možné.

3. Neobraceti hbetem k zrcadlu , než lícem ; to jest,

wc každau ukazowati z prawého jejího základu. 5
)

4. Nejen zdaleka wc ukazowati, ale také blíže k opa-

tení podati, to jest, emukoliw uitel 6
) uí, tak uiti, aby žák 7

)

widl, že to jsau žiwota jeho se dotýkající a jako každo-

denní wci, jichž k tomu a k tomu , tu a tu bude potebí.

Nebo to se jímá, když k emu co jest, uenec 8
) se uí.

Mluwíli se mu o wcech jako o nem cizím, w Satranské

tam nkde zemi, on z daleka cosi znamenati bude , že se

hmyzí co pak jest, a k emu, wlastn rozeznati moci nebude,

a zapomene to zase hned.

5. Nemnoho pojednau na oi dáwati, nežpowlown jedno

po druhém, to jest, nezasypati mysli množstwím uení po-

jednau, než jedno po druhém pednášeti. 9
) Zrak zajisté ji-

nak nemž.
6. Pomeškati se wšak s každau wcí ped oima tak

dlauho, ažby se zrak s ní seznámil, a ji po wšech ástkách

dobe ohledal, jest s žákem 10
) nejen pebhnauti umní, 11

)

leda se odbylo, než cwiiti ho na každé wci tak, ažby se

jí zmocnil we wšech ástkách. Tak sob wpFodleném asu

') discentu. 2
) e principiis rationis deducendo omnia. 8

) disci-

pulem. 4

) praeceptoru. s
) gruntu. 6

) Omnia docere per priora,

id est per causas.
7

) praeceptora. 8
) discipulus.

9
) uno

tem póre non nisi unum. ,e
) discipulem. ") artes.
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wšecko wypoádati mž, a bude bez obtížnosti, lib, snadn,

mocn a platn.

Ai hle av pirození samém základ wšeho toho, ehož se

pi wyuowání dítek šetiti má! A kdyby se šetilo, jist by

chybiti nemohlo (optuji to), že jak snadn lowk do nja-

kého krásného palác puštn jsa, a chwíli sob wezma, wše-

cko, co tam jest, malowání , ezby, calauny a jiné rozliné

ozdoby, prohledali mž bez tesknosti, až by prohlídl wšecko;

tak snadn týž lowk do palác swta puštn jsa, wšechny

w nm rozstawené diwné píprawy a iny prohledali, a jim.

až do wypoádání sob wšeho wyrozumíwati mž.
Wšak ponwadž co tak weejn nawrženo, ješt astji,

swtleji a jemnji ukázáno býti mž: pohleme, jací z téhož

základu pirození spsobowé *) wzati býti mohau. aby uení

na jisto bylo, a to mocn, hbit. c
)

HLAWA XV.

Jak dlati, aby ž i \v o t a k studiím dosti bylo.

Libují sob mandí Hippokratesa, starého lékae, wýmšek 3
)

prwní, kterýž (lékaské umní w summn uwésti zaínaje) tak

položil : Žiwol krátký, umní dlauhé, píležitost rychle mí-

jející, zkušowání nejisté . dowtipowání nesnadné. ímž pl
pekážek, pro nž ídcí k wrchíím umní lidských wycházejí.

jadrn wyslowil.

Prwní jest krátkost žiwota. Nebo zanauce žiwu býti

a nemu wyrozumti, meme, a to. co se pi nás ukazo-

wati zaalo, s námi.

Druhá wcí, kterýchž umti potebí, náramná rozšíenost,

jichž k wypoádání wíce by asu, než ho na swt míti

mžeme, potebí bylo.

Tetí nedostatek píin a píležitostí dobrých, aneb jsauli

kdy, rychlé jich míjení. Nebo nejlepší jest píležitost w
mladosti, an wk ten obyejn w híkách stráwíme; jiná

píležitost dáli se kdy, než zwíme, usmekne se zase.

') grifowé. 2
) NB. Tato hlawa ješt potebuje wyswtlení, na em

praxis et eloquium záleží, z latinské didaktiky poslednjší ka-

pitole XV. Poz. Skladatele. 3
) apborism.

5
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twrtá zatemniost wtipu a saudu našeho, že nesnadn

k jádrm wcí pronikati mžeme.
Pátá, chtlliby kdo dlauhým wyšetowáním, jak toto neb

onono jest, porozumíwati, to že pracné jest, a k tomu ne-

jisté. Nebo pehlídneli se co jednán teba (což jak snadn

se státi mž), wšecko skaumání *) w nejistotu pichází aniž

se kdy ubezpeiti lze.

Toto wše ponwadž wšelijak prawé jest, mysliti potebí,

zda by jak napraweno býti mohlo. Napraweno pak býti ne-

mže, le
1. Žiwota prodlužowáním

;

2. Umní ukracowáním;

3. Píležitosti uchwacowáním

;

4. Wtipu k snadnému chápání odwíráním;

5. Místo nejistého wyšetrowání jistého základu, kterýž

by chybiti nemohl, užíwáním.

A o tomf již mluwiti a toho wyhledáwati budeme tímto

poádkem

:

I. Jak dlati, aby nám žíwot nebyl krátký ?

II. Jak dlati, aby uení na jisto bylo?

III. Jak dlati, aby snadné bylo?

IV. Jak dlati, aby mocné bylo ?

V. Jak dlati, aby krátké a hbité bylo, abychom ho

mnoho wypoádati mohli?

Co se žiwota lidského tkne, nejen tuto Hippokrates na

krátkost jeho naíká , ale to i sám Aristoteles inil , wytý-

kaje pirození, že jelenum , hawranm , a jiným zwíatm
tak dlauhých wk propjilo, 2

) lowka pak, k welikým

wcem narozeného že tak úzkými žiwota mezemi obmezilo.

Ale maude odpowídá Seneca: 3
) Není nám krátký žiwot

dán, než my jej krátký dláme, protože jej nepotebnými

') observací. 2
> naíurae exprobrans, quod cervis, corvis et aliís

animalibus tanla vivendi spatia concedaí.
s
) Non brevem vítám

accipimus , sed íacimus, nec inopes ejus, sed prodigi sumus;

vita, si scias uti, ionga est. Item : Satis longa vita et in ma-

ximarum rerum consummationem large data est, si tota bene

coilocetur. De brevit. V. c, 1, etc.
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wéemi mrháme ; sic kdybychom užÍAvati žiwota umli, štde
se ho nám. i k nejwtších wcí Avykonání, dáwá.

Naše ledy jest mna, jestliže se nám k wykonání weli-

kých avcí (to jest : k wyuení se wšéinu tomu. což že lo-

Avku náleží, av hlaw 10. ukázáno) žiwota nedostáwá,

protože jej sob mrháme sami : a to spsobem dwojím,

jedno moením w sob žiwota. aby nám dríwe asu zhasl;

druhé maením loho ostatku we wcech neužitených.

Píše zajisté Hippolitus (iiiarinorius. a dowodí, že každý

lowk zdrawý se na swt národ, tak mnoho koen žiwota

w sob má . aby kdo ncjautlcjšího jest pirození, 60. kdo

nejsilnjšího, i 20 Jel ziw býti mohl. "Meli kdo ped tím

asem (jakož arci me wtší dil lidí w dtinstwí, pacholeistwí,

mládeneetwí, mužstwí), že to nejde pirozením než nešetr-

ností lidskau, pokažením totiž a porušením w sob nástroj

žiwota, z ehož násilná smrt následuje.

Ze by pak i to málo ('teba 20. 30, 40 let), kdyby se

dobe wynakládalo, k welikým wcem staoAvalo, na dúwod

jsau nkteí av pokolení lidském . kteíž av nemnohém Avku

welikých Avcí doAvodili. Alexander Weliký Ave tideátém

tetím lét Avku SAvého umel: a aa sak eho w tch krátkých

létech nedowedl? Wálky mnohé wykonal. Avítzstwí Aveliká

obdržel, Avšeho tém SAvta pánem uinn, jména sob ne-

smrtelného dobyl, jakž by snad jiný tisíc let žiw jsa nedoAvedl.

Joh. Picus Mirandulanus téhož wku ani nedošel; došel Avšak

we filosofii i theologii tak Avelikého umní, že zázrakem ui-

nn SAvému Avku i následujícím. Sám pán a wykupitel náš

na swt poslán byw, ne Avíce než 34 let av smrtelném tle

zstal, a Aveliké dílo vvykaupení šastn Avykonal. zdali ne

na píklad nám (ponAvadž Avšecko, co pi nm bylo, tajemshví

bylo), že jaký se koli komu Avk dostane, k Avyízení toho,

což k Avnosti stauje, dosti jest?

A protož na toto dwé mysliti jest, máli se av živvot

mnoho spraAviti:

i. Aby tlo ped nemoemi a smrtí hájeno bylo.

2. Aby mysl rozumn av práce byla zaAVOZOAvána.

Tlo piln šetiti, ped nemoemi a úrazy hájiti poAvinni

jsme proto: pedn, že jest píbytek a stánek duše, a to

jediný, kterýž rozboili se , ona jiného nemajíc hned se
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z swta wen sthowati musí; pakli se pomalu trhá, láme,

boí , aneb teba zamoká, hnije, nepohodlné w nm bydlení

má. -Abychom tedy na palác swta, kamž milostí boží u-

wedenijsme, co nejdéle a nejpohodlnji pobyti mohli, stánek

ten swj piln opatrowati musíme. Druhé i proto, že tlo

nejen stánkem, ale i nástrojem jest duše rozumné. Duše

zajisté, w tle jsauc, bez tla nic nemž : ani slyšeti ani wi-

dti, ani mluwiti, ani z místa na místo pecházeti a t. d.

nébrž ani pemyšlowati; netoliko proto, že mysl wšecku

látku *) od smysl bere (mysliti zajisté žádný nemž, le o

tom, co nkdy widl, slyšel a t. d.) ; ale také, že též látky 2
)

kde chowati nemá, než w mozku, ani se s ní jak jinak

obírati, krom podobizny wcí w mozku jako w zrcadle

spatujíc a t, d. Protož porušili se mozek jakýmkoli sp-
sobem, rozum se hned také ruší, aneb mate, aneb zastnuje

;

rušili se jiní w tle audowé a bolest psobí, mysl hned také

pekážku má. Naež hledl, kdo onen weršíek složil:
3
)

Zdrawá mysl w zdrawém tle

Nejlepší klenot, w cele.

Zachowáwá se pak tlo naše w žíwotu a zdrawí dobrau

dietau, jenž jest míra jistá wšeho toho, což tlu ku pohodlí

jeho pináleží. O emž lékai 4
) obšírn píší. Tuto nawrhnu

toliko nco , a to z základu pirození
,
píkladem stromu.

Strom, máli w žiwosti, erstwosti swé zachowán býti na

dlauhé asy, musí 1. wláhu míti stále; 2. prowíwání asté;

3. odpoinutí lytýž. Wláhu míti musí; nebo kdyby neml,

uswadl by; a wšak ne na zbyt, nebo pílišná mokrost

koen hnojí a zkázu piwodí. Tak i tlu potebí pokrmu

a nápoje; bez toho ono stáli nemž, protože hladem a žízní

živvot wadne, schne, me; wšak tak, aby nebylo pecpáwání

a pelíwání, než jen ku poteb; ím mírnji a skrownji

bude, tím jistší a lepší zažíwání. ehož kdož wbec nešetí,

kazí w sob žiwot a zdrawí, a umoí se díwe asu. Kdyby

wšecky lidi, co jich ped asem ze swta schází, pehlídl;

jeden w tisíci sotwa se najde, kterýž od hladu umel, wšichni

tém od peplowání. Nebo smrt jest od nemoci, nemoc

od zlých wlhkostí, wlhkosti zlé od nezažíwáni , nezažíwání

') materii. 2
) materie. 3

) Orandum est, ut sit mens sána in cor-

pore sáno. 4
) medici.



od zbytenosti, že se tak mnoho do žaludku cpá a leje, že

pewaowati staiti nemž. Obzwláštn pak studentm, kteíž

se newypracují, stedmosti potebí, chtjíli zdráwi býti. A
wšak nejen skrowná, ale i prostá potrawa býti má, proto-

že pirození na malíku pestáwá, podlé pak pirození žiwu

býti nejlépe jest. Stromu, nech jest jakkoli wzácný, ne-

zaléwá zahradník wínem neb mlékem, než ím bh naídil,

wodau. Šetiti tedy i rodiowé mají, aby dítek mlsm ne-

uili a zdrawí jim nekazili. Není zajisté nadarmo zapsáno,

že Daniel s towaryši swými , mládenekowé spanilí z krá-

lowské krwe, bywše oddáni k uení, pi wod a waení

prostém zdrawjší, tlustší, a (což wíce jest) rozumnjší

byli, nežli wšíckni, kteíž z královského stolu opatení swé

mli. (Dan. 1.) Ale o tom ástenji na swých místech.

Prowíwání také musí míli strom a oberstwowání wtrem,

deštm, mrazem, sic bez toho mdlí a chadne; nébrž posta-

williby strmek a bylinu nkam, kdeby ho wítr docházeti ne-

mohl, neb w teple ustawiném, zatchne se a uwadnc. Týmž
spsobem lidskému tlu oberstwowání potebí, a to pro-

cházením, probíháním, pracemi, hrami a jakýmkoli tla po-

hybowáním a cwiením.

Naposledy odpoinutí stromu potebí, aby ne wždycky

zewnit kwetl , rostl , owoce nesl , než také nkdy zewnit

odpoina, sám w sob zažíwal a se sílil. Protož naídil bh,
aby za každým létem následowala zima, w kteréž by díwí,

byliny i zem sama odpoíwala : tolikéž lidem poruil, aby

každého sedmého léta zemi (t. winicím , rolím, zahradám)

odpoinutí páli. (Mojž. 25.) Tak podobn lidem dal noc

k odpoíwání po prácech; a wšak i mimo as odpoíwání

noního obmýšleti se má a musí, aby tlo, jako i mysl, pi

prácech swých taktéž odpoinutí a wydchnutí mlo; což se

dje zábywkami njakými. Nebo ponwadž mysl lidská i teh-

dáž, když se jí od prací popustí, zaháleti nemž, musí pece

nco býti, by zanesena byla, aby se as nemail, a mysl

spolu s tlem oberstwení mla; a to již nco weselého

býti musí, jakož rozpráwky žertowé, hry, hudba 1

)? malo-

wání, a cokoli smyslm tla libé a pohodlné jest, wšak bez

híchu.
... — %

') muzyka.
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Toho trého kdo šetí, jí a pije stedm, tlo pracemi

cwicí piln, pohodlí a oberstwení jemu dodáwá rozšafn,

jak pirození káže, není možné, aby žiw, zdráw, erstew

nebyl na dlauhé asy, samu píhodu a moc boží wymíníc.

Protož nauiti se tomu, jak w míru jísti i nejistí, spáti i bdíti,

pracowati i odpoíwati, Avelikau jest pomocí dlauhého žiwota

a zdrawí, i bez lék.

Následuje o šetrném asu žiwota užíwání. Málo se cosi

zdá tidceti let; wykne se to pojednán, a wšak mnoho jest

w nich dmu owšem hodin; i pomaliku jda, mže se w tom

asu daleko pijíti. Stromu jak zrostem pibýwá, díwaje se

na, neuhlédáš, protože pomaliku a nepatrn roste: a wšak

(když jen roste) každý msíc ho nco pibude, owšem každý

rok, že we tidcíti létech weliký bude. Týmž spsobem jde

zrst tla našeho ; newidíme, když roste, widíme. když zroste.

A nejina jest i s pracemi mysli; málo k málu pidá-

waje. toliko pidáwaje, nashromáždí se jist w krátkém ase

wíe, nežby witi mohl. Nebo když na strom každý rok

z každého pupence jedna toliko ratolístka aneb prautek wy-
roste, díw tidcíti let bude míti na sta, ba na tisíce wtších

a menších ratolestí, list pak, kwetu, owoce bez potu.

A neml by lowk we dwadcíti aneb tidcíti létech také

wyrsti? Porozwržme sob to maliko.
' Den má 24 hodin : ty pro potebu žiwota a zdrawí na

trérozlle, budeš míti osm hodin k spaní, osm k jídlu, pro-

cházkám, rozpráwkám , hrám a radostem l

) jakýmkoli , osmí.

zstane ku práci, kterauž bez nesnadnosti a tesknosti konati

mžeš, každau hodinu platného nco spraw. Poítej pak

do téhodne šest dn (sedmého celého k odpoinutí zane-

chaje), bude w lémdni ku práci hodin 48; w roce pak budeš

jich míti dwa tisíce, pít set a sedmdesáte šest. Co pak

w desíti, dwadcíti , tidcíti létech ? Kam to lile wyjdc , když

se pomaliku jen pedce wždycky kráí? Protož práw jest

Seneca, že žiwot tomu, kdo ho Užíwati umí; dlauhý jest,

a k jakýmkoli welikým wcem stauje. Na tom jen záleželi

již bude, umti žiwota užíwati, a to, což se w nm sprawiti

má, umti poádati, O emž následuje

') rekraím.
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HLAWA XVI.

Jak dlati, aby uení najisto bylo?
Pkné jest pána našeho promluwení u sw. Marka:

Tak jest králowstwí boží , jako kdyby lowk uwrhl sím
w zemi, a spal by, a wstáwal by we dne i av noci, a seme-

no by wzešlo a vvzrostlo, jak, on newí. Nebo sama od sebe

zem plodí , nejprw bylinu
,
potom klas

,
potom plné obilí

w klasu, a když zezrá úroda, piiní srp. (Mark. 4. 26. a t. d.)

ímž ukazuje, že bh jesl , kterýž dlá wšecko we wšech.

lowk aby jen sím pouení dobrých w srdce swé pijímal,

že se ujímati bude, a poroste wšecko samo , tak že nezwí,

jak wzroste. Protož i pi cwiení mládeže na tom to-

liko záleží, abychom my seménka pouowání dobrých dobe
rozsíwati, a strmky boží štpowati umli ; zrst a požehnání

od boha bude. Ií rozsíwání pak a štpowání umní že po-

teba, skutek sám swdí. Nebo když neumlý štpa za-

hrádku wysazuje. wtší díl štp mu poschne, a co se ujme,

zdaením wíce nežli umním jeho býwá ; ale rozumný a zku-

šený štpuje na jisto, wda kdy, kde, jak, pro dlati neb

nedlati má, aby mu chybiti nic nemohlo. A chybiti sic

i jemu mž, a chybuje, protože aby se nkde nco nepe-

hlídlo, neb nedohlídlo, aneb sic píhoda nepišla, bez toho

tžce býti mž. Ale nyní se o nedopatení neb píhod ne-

mluwí, než o umní, jak ono jíti má, aby jisté bylo. Pon-
wadž tedy w školách na wtším díle wšecko se posawad

na zda dlalo , a žádný íci nemohl : Já toho mládeneka

w tom a tom ase tam a tam piwedu, tak a tak wycwie-
ného postawím a t. d., pohleme, jakby umní to duchowního

štpastwí na jistý njaký základ postaweno býti mohlo, aby

nechybowalo. Ten pak základ jiný býti nemž, než piro-

zený, aneb od pirození wypjený (jakž w hlaw 14. uká-

záno), což prohlédneme, a sob to oíkladem pedn ptáka, 1,

mladé wysedajícího . potom umlého a šlépjemi pírody *)

kráejícího stawite]e , malíe a štpae wyswtlíme, a hned

pi každém míst 2
) nespráwv školské podotknauc, prawidla 3

)

náprawy odtud wywedeme.
Základ 4

) í. Pirození piln šetí asu každé wci pí—

') naturae.
2
) punotu.

3
} regule, 4

) Fundamentm,
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slušného. Ku píkladu : pták mladiti se hledí ne w zim
(wystydlo by mu hnízdo, a mladá zmrzla), ani w let (hor-

kem tu prahne a umdléwá wšecko), ani na podzim (moc

a žiwot wšech wcí tu s sluncem jde dol, a než by je od-

chowal, pišla by zima); než z jara, když žiwot wšech wcí
okíwati poíná. A to opt po stupních. Nejprw za chladna

ješt w žiwot poíná (protože mu to tam nastydnauti n-
muž); když se trošku oteplí, sází wejce do hnízda; optkdyž

tepleji, wyseduje, aby žiwý twor pomaliku swtlu a teplu

zwykal, až i zwykne.

Tak stawitel, šlépjemi pirození kráeje, znáti musí,

kdy díwí káceti, kdy cihly páliti, kdy grunty klásti, kdy

stny hnáti, kdy mazati co, aby wše w as bylo.

Tak owšem zahradník ne ledakdys a ledajaks dlá, ale

jistým asem a poádkem wšecko. Neštpuje w zim, pro-

tože tu wláha u koenu sedíc, wzhru k zawlažowání raubu

nepjde; ani wlet, protože tu wláha -do ratolestí již wstau-

pila, w koenu jí málo; ani na podzim, protože tu wláha

dol do koenu wstupuje ; ale z jara, když wláha z koene
se rozcházeti a wzhru hnáti zaíná. Tolikéž i potom, co-

koli pi štpu konáno býti má, toho se as jistý znáti musí,

kdy oklešfowati, kdy hnojiti a t. d., proto že i sám strom

swé asy má, pupenc hnání , rozkwetání , zelenáni se, o-

woce a t. d.

Proti tomuto základu dwojnásobn se hešilo w školách

:

i. Nebráním zaátku cwiení, když as prawý; nkteí

brzo píliš, jiní pozd píliš k studiím pistupowali.

2. Nerozmowáním potom studií takowým, aby wše je-

dno za druhým pirozen, jako po stupních šlo.

Neb dokud dít nemluwntem jest, cwiiti ho nelze,

protože koen rozumnosti hluboko ješt wzí. W starosti

jest pozd, protože rozumu a pamti zase již uchází a ubý-

wá. U prosted wku nesnadno, protože se moc rozumnosti

po leda wcech rozprchla, sbírati ji tžko. Šetiti se tudy

má wku mladého, když wláha žiwota a rozumu wzhru jde

:

tehdáž se wšecko ujme, wšecko ukoení. Z toho jde, že

I. Cwiení školské w jae žiwota zaínati se má, to jest

w dtinském wku, protože dtinstvví jara, mládenectwí léta.

mužstwí podzimku , starost a sešlost zimy podobnost má.
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II. RanníJiodiny k studiím nejspsobnjší jsau
,

protože

opt ráno jara, poledne íeta, weer podzimku, noc zimy

podobnost nese.

III. Wšecko uení má podlé pochopitelnosti wku roz-

meno býti; k emu kdy wtip spsobný jest, tehdáž aby

w to zawozowán byl.

Základ JI. Pirození sob liotowí látku, *) díw nežli po-

dobiti 2
) zaíná. Ku píkladu : pták, když sob podobný lé-

tawý twor wywésti má, nejprw sob z krpje krwe swé

w žiwot swém položí zárod, aneb kolikkoli jich; potom se

stará o hnízdo , kamž by je schránil. To sob zhotow,

a wejce snesa, teprvv se na n usadí , a poád již zahíwá

a podobí. 3
)

Tak maudrý stavvitel, nežli stawti zane, nejprw díwí,

kamení, cihly, wápno a jiné poteby shledáwá a svváží, aby

nedostatkem potom práce psowána neb meškána nebyla.

Podobn malí, obraz 4
) dlati maje

,
plátno sob pi-

chystá , na rámec rozepne , základ 5
) položí , barwy sob

rozdlá, šttce 6
) zhotowí a t. d., a teprw pak maluje.

Tak zahradník , nežli zane štpowati, musí zahradu,

plán, rauby a nádobí wšelijaké míti; a ne aby teprw dlati

zana odbíhal, a toto onono shledáwal.

Proti tomuto základu 7
) heší je w školách:

1. Že poteb wšelijakých, tabulí, knih a t. d. zhotowe-

ných míti nehledí, nébrž teprw, když eho teba, shledáwají,

diktují, wypisují a t. d. Což, když uitel 8
) neumlý aneb

nedbalý jest, pebídn í(

) se dje
;
jakoby léka pokaždé, když

lékastwí dáti má, teprw po horách , lesích
,

polích bhati

a shledáwati chtl, maje pohotow již wšecku apatéku míti.

2. Že i w tch knihách, kteréž mají, nešetí tohoto pi-

rozeného poádku, aby látka 10
) šla naped, a za ní doba; 11

)

wsudy tém naopak se dje
;

ješto jak se spoádati má,

když není co? Ku píkladu: ei uí bez wcí, a díwe než

wcem, to jest: nejprw do mluwnice 12
) a slowníka 13

) za-

wodí, a teprw kdysi po létech do siloskumu, l4
) mathematiky

') materii.
2
) formowati. J

) formuje.
4

) kontrfekt. ") fundamen-

tm. 6
) penzlíky. ') fundamentu. 8

) preceptor. 9
) mizern.

!0
) materia. ") forma. n

) grammatiky. u
) lexiku.

u
) fyziky.
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a t. d., ješto wci jsau podstata, slowa pípadek jejich; wci
jsau tlo, slowa odw toho tla. Protož naped wci uwo-

zowány býti mají w rozum, a potom piodíwány eí. W ja-

zycích také ne od slowníkw r
) aneb spisowatelw 2

) zaí-

nají, než od grammatiky, ješto slowníky 3
) a spisowatelé

látku 4
) dáwají, to jest slowa, jimž grammatika toliko dobu 5

)

pidáwá , to jest : poádání a wázání jich. Naposledy pi

naukách 6
) naped uí umní, wdy a maudrost 7

) za nimi,

ješto tyto o wcech 8
), onyno o spsobu wci jednají. 9

)

Z toho jde, že majíli školy dkladn 10
) napraweny býti.

musejí

I. Knihy a wšecko zhotowené míti dostaten.

II. Wcem uiti pedn, a za tím ei.
III. Žádnému jazyku neuiti z mluwnice fl

), než z písem

spisowatelw 12
) hodných.

IV. Wcným naukám spíše nežli strojným (saustawn)

uiti.
13

)

Základ IIÍ. Pirození bere k wci swé látku 14
) spsob-

nau, aneb ji sob, aby spsobná byla, strojí. Ku píkladu

:

pták ne na ledaco w hnízd sedne, než na to, z eho pták

býti muž, t. na wejce, k nimž pimísili se kamének, neb

nco, wyhodí to. Potom pak na wejcích sed, sedí poád,

a je dotud zahíwá, až se i upodobí. 15
)

Tak stawitel díwí dobré wybera, ješt je wysuší, oteše,

na fošny poeže ; též místo 1G
) pihotowí. wyistí, grunty nowé

založí, aneb staré, aby se hodily, stwrdí.

Tak malí hledí míti dobré plátno, dobrý základ ,7
), dobré

barwy a t. d.
;

pakli nejsau, naprawí je sob jak mž, a

nechá ejprw dobe uschnauti
;
potom pak ješt ute. uhladí,

a wšelijak spsobné sob uiní.

Tak zahradník 1) hledí plá dobrau stromu owocného

a dobe wkoenlau vvzíti: 2) musíli ji z lesa do zahrady

penésti, udlá to. a wykopaje pesadí ji i s koeny; 3) ne-

štpuje wšak, chceli na jisto, le až widí, že se wkoenila

:

') lexik. a
J autor. a

) lexika. *) aulores materii.
5

) orruu.
c
) in disciplinis.

7
) artes, scientias et prudentias. *) res.

9
)

modm rerum tradunt.
,0

) z gruntu. 1l
) z gramatyky. ")

i textu autor. u
) Reales disciplinas ante organicas.

M
) ma-

terii.
15

) sformují.
,6

) plac.
17

) fundament.
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4) lutauž plá. nežli do ní raub wsadí, oklestí, a ratolestí

wšech obnaží , rtébrž zetne, a neb pilkan zeže wšecko pry
až do koene blízko. Propak to? Protože kdyby ratolestí

nechal , onyby vvšecku wláhu do sebe pily , a raub, málo jí

dostáwaje, uwadnauti by a uschnauti musel. Aby tedy on

živvost mel, jiné plané ratolesti ustaupiti musejí.

Hešeno proti tomu vv školách; ne tak sic hlaupych a

tupých pipauštním, ponwadž dle základu ') našeho vvšeka

mládež pipauštna byli má, jako wíce

1. Nepesazowáním jich do štpnice, to jest neoddáním

jich k uení, aby kdo zane . držán \v tom byl až do konce.

2. Že rauby umní, mravv. pobožnosti štpowati se

pokaušeli díwe, než sama plá w koenna byla," to jest.

díwe než mysl k chliwému uení nastrojena a zažžeta.

Pi nkterých sic pirozeních jest jakási živvost a k ueni

chu, a lo jsau saZenice samy z sebe hodné: ale pi jiných

koenu tch není; pomáhali se jim teprvv musí. aby umní
oprawdovv zamilovvali, a vvláhau maudrosli zapájeti se žá-

dali. Což jak se státi má, níže nawrženo bude.

3. Že ped štpovváním mládeže neoklešfowali, to jest

mysli od postranných zaneprázdnní, slušným w káze, báze

a ád jich pojímáním , neodwozowali. Protož napotom

I. Kdo se škole oddá, a se pitom stále drží. dokudž

neprojde, co projíti má.

II. Kterému koli umní se pistupuje, mysl žák ") na-

strojena bud. aby s žádostí pislupowali: o emž plnji hlavva

následující vv základ II.

III. Pekážky žákm 3
) a se wšeck^ odejinau. o emž

plnji vv hlavv následující \v základ II.

Základ IV. Pirození jednoho asu jednu toliko vvc dlá •

nejpednji. Ku píkladu: nják nenese wšech vvajec pojednán,

ale po jednom, jak jich mnoho. A když na nich sedí, a. na

wšech spolu sedí. vvšak nejprw zahívvá toliko, potom obrací,

potom prokluvváwali pomáhá, polom mladé krmí. pak létat

uí a l. d.. vvše asy swými.

Podobn sjajyvjlcL když jeden d lim zane, na lé práci

') undamenlu. *) discipulii.
3
) discipulm.
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trwá, až dodlá, a když zakládá grunt, nedlá stechy, ani

když stny poádá, stechau se zanáší.

Tak malí nedlá deset neb dwadcet obraz spolu,

ale jeden; by pak i mezitím nkdy druhému neb tetímu

základ 2
) strojil, neb jiného nco, wždy pece jedna sama

práce pední a hlawní jest.

Podobn zahradník nesází raub do nkolika plání spolu

;

ani, sázíli do jedné dwa (jestliže je snésti a užiwiti mž),
spolu, ale wše jedno po druhém, aby se nemátlo.

Neád tedy byl w školách, že pi mládeži nkoliko wcí
spolu zaínáno, k nkolikerému spolu hnáni byli. Nebo kdo

newí, že w tídách 3
) každé tém hodiny, celého dne, jiné

uení 4
) bylo? Ješto neníližto matení ? Který šwec tak dlá,

aby pt neb šest bot spolu šíti se pokaušel , a na každé

kausek udlaje odložil, a jinau chytil; a tu opt odlože, jinau,

a tak poád chytal a pauštl, až do wypoádání ? Který

peka tak dlá, aby jednak jednu, jednak druhau žemli do

peci sázel, a zase wynímal ? tak aby každá nkolikrát tam

a wen musela? Smáli bychom se, kdybychom to widli:

pro pak sami w školách tak smšn dláme? Pro se od

nich spsobm 5
) neuíme ? Šwec jist, dokud jedné boty

neušije, druhé nezaíná. Peka, dokud se mu jedno neupee,

druhého nesází. Tak tedy nech jest i w škole. Dokud se

neupee mluwnice 6
), nech poká rozumowání 7

) ; dokud se

newkoení latina, nech poká etina a t. d. Sic bude jedno

druhému pekážeti, protože mysl wíce wcmi zamstknaná

roztržitá býwá 8
). Znal to wtipný muž Jos. Scaliger, protož

nikdy nepracowal než w jedné wci jeden as; a to myslí

celau, až ji dokonal. Ku píkladu, když se ecky uil, od-

ložil wšech jiných knih na stranu, toliko ecké spisy ítal 9
),

až se wšech zmocnil; tak potom židowsky, chaldejsky, a

jiné jazyky; tak umní jedno za druhým, pokaždé samo 10
). Tak

sob wšecko, co lidé w umních swých mají, sám wypoádal

,

wšecko s dkladem '
') uml , a zázrakem uených uinn ; a

*) kontrfekt. 2
) fundamenl. 3

) klasích. ') jiná lekcí.
5
) grifm.

6
) grammatyka. 7

) dialektika.
8
) pluribus intenlus minor est

ad singula sensus. 9
) authory evolvowal. ,0

) Artes jednu za

druhau, pokaždé samu. M
) z fundamentu.
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kdokoli ho w tom následowati hledal, ne nadarmo hledal.

A tak tedy

W jeden as w jedné wci toliko af pracuje žák x
).

Základ V. Pirození zaíná psobení swé od wnitka.

Ku píkladu: pták nepsobí 2
) naped pazaur, neb peí,

neb kže ; než naped wždycky wnitnosti se psobí 3
),

potom teprwa zewnitní podoba 4
).

Tak štpa ne ke ke powrchu raub pištpuje. aniž

pobon toliko njak sním zawrtá. než rozštípí tlo plán

až do wnilnosti k jádru, a to uin, wpustí tam raub hned

za wláhy, co nejlilaubji ; obnowuje wšak jej pkn , aby

se s rozštípeným sntem ist, pln spojil a slehl; tak se ujímá.

—

Malí, ponwadž svvrchek jen maluje, o wnitnosti obrazu

svvého se nestará. Ale hoji ran. chceli dobe zhojili, musí

nezaínati powrchu. aby se rána toliko ostupowala, než hojiti

od kosti 5
). Podobn strom sám, když se mízau zem na-

pájí, krmí a sílí, nejprw a pedn napájí koen, pak tepnv

snt a ratolesti, naposledy kwt a owoce. A wšady se míza

rozplýwá ne po kži neb kže zewnit, ale po prosted wnit.

A protož jak štpa nepoléwá ratolesti, než zaléwá koen,

a živvoich potrawy ne audm zewnitním dáwá, než žaludku,

a on zažíwaje jiným rozsílá audm ; tak rown mládeže

uitel, koene umní když dobe šetí, jiné wšecko poroste

jistotn. Koen pak umní rozum jest aneb saud; snt

s ratolestmi pamt jest; kwt s owocem hbité nabytého

umní užíwání jazykem neb pérem.

Heší tedy ti uitelé 6
), kteíž žákm 7

) jen isti- íkati

a zpamti se uiti káží, bez wyswtlowání jim wci. Nebo

to dílo neužitené jest, aneb aspo nejisté; nkdy se nco
ujme, na wtším wšak díle neujme se, podeschne a spadne

zas. Též s
) chybují, kteíž sic wyswtlowati chtjí, ale pi-

jíti
9
) w to, aby koen rozumnosti rozštípili, a nauení mocn

wsadili, neumjí. Nébrž hmoždí se s wtipem uence 10
) tak

hamižn, jako když kdo místo dlátka kyjem neb palicí plán

rozštípiti chce. Protož

discipulus.
2
) neformuje. s

) formuji.
4
) ktalt. £

) z gruntu.
6
)
preceptoi. 7

) discipulm. 8
) Iíem 9

) trefiti.
I0

) discipule.
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I-
.' '.

I. Wždycky naped rozum a saud spsobowati *) chtjí,

a teprvv zatím pamt, jazyk, ruku.

II. . Wyšetrowati má uitel 2
) wšecky spsoby *)

,
jak a

ím se mysl žáka 4
) snadn odmyká, a užíwati jich. O emž

w hlaw následující.

, . Základ IV. Pirození, cokoli psobiti 5
) zaíná, toho sob

weejn nejprw celau podobu udlá, a potom teprw po ást-

kách wydláwá. Kupíkladu: když má z wejce pták býti,

nepodobí 6
) mu pirození nejprw hlawy , neJ) oka , neb pa-

zauru, neb péra a t. d. , než zakulí celé wejce , roztáhne a

protáhne žilky naskrz, aby se nápodobení 7
) a základ celého

tla' udlalo; a to již pomaliku po wšech stranách psobí 8
),

až se podobnost ptáka udlá , že se widí , co hlawan , co

tlem, co kídlem a t. d, býti chce ; to teprw w každé

ástce k dokonalostí wede , až dowede , iJaposIedy pak

peím ozdobí.

Tak stawitei nejprw sob celého domu , z papíru neb

dewa," podobu 9
) udlá, a tu, potebalí co, opraw, podlé

toho stawí. Potom pak sám dm také tak stawí, že nejprw

základ, stny, stechu postawí ; zatím wypluje dwemi. okny,

kamny, lawicemi a t, d., naposledy teprw ozdobuje ez-
bami, malowáním, alauny a t. d.

Tak malí obraz l0
) udlati maje, ne od ucha, oka, úst,

zaíná, než celý obliej neb celého lowka uhlem nawrže

;

a widíli, že pomr 11
) auda proti audu dobe slojí, tepnv

toho barwau potwrdí weejn, ješt pak po ástkách žiwými

bárwámi wypluje; Podobn rypák obraz udlati maje, nej-

prw špalek z hrubá oteše . potom drobnji , aby již cosi

k obrazu podobného bylo . a teprw podobí 12
) audy , na-

posledy maluje.

Tak zahradník, štpowati maje strom, wezme raub, z kte-

réhož by se strom celý ihned založiti mohl. Nebere zajisté

raubu o jednom pupenci, než celau za rok wyrostlau rato-

tstku, z níž by, kolik pupenc má, tolik se ratolestí hlawních

založilo a rozrostlo.

') formowali. •) preeeptor. s
) fortele.

4

) di&ccnta. ') formo-

wali. ') neformuje. 7
) delineaci.

8
) formuje.

p
) mustr. '•)

. kontrfekf. M
) proporcí. ") formuje.
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Z toho jde , že se zle dje, když se umní jakéhokoli

po kuších jen ulrhuje a uencm .*) podávvá , aneb když

uitel 2
) zaweda žáka 3

) do jednoho umní, \v tom samém

ho, bez jiných, dokonalého uiniti chce.

Tak zajisté nám dláwali uitelé 4
) naši, dialektiku

teba , rhetoriku , metaphysiku a t. d. hned nejprwé s wý-

klady 5
) a diwnými otázkami . grammatiku latinskau se wšech-

nmi wýmínkami 6
) , eckau pak i s náeími 7

) do nás cpajíce,

an jsme nic, co se to dlá, newdli.

Náprawa tedy toho neádu napotom bude takowá :

I. W mysli k cwiení oddaného dítte má se hned z mí-

sta zakládati wšeobecné wycwiowání 8
), to jest takowé wšeho

nakreslení 9
), aby následující uení 10

) nic nového nebylo, než

ástenjší toliko toho. což nejprw založeno, rozwírání. Tak

zajisté na stromu, by on sto let rostl, nowých ratolestí ne-

pibýwá; nejprw toliko narostlé se rozrostají a zahušuji.

II. Každému jazyku a umní wyuowati 11
) se má nejprw

dle jednoduchých a co nejpowšechnjších základw, a Avšak

celotn 12
); za tím skrze prawidla a píklady; t3

) potetí skrze

úplné slow a sad skládání s pipojenými wýmínkami 14
); na-

posledy teprw skrze wýklady ,5
), potebali jich wšak. Nebo

kdo wci dkladn ,6
) wyrozumí. wýkladw ,T

) sám nepote-

buje ; a potebujeli kdo jiný, nadlali jich dosti umí.

Základ VII. Pirození se nežamotáwá , ale po swých

stupních poád kráí. Ku píkladu : pjáka upodobowání 1S
) má

swé jisté stupn, jichž ani pestawowati , ani peskakowali

nelze. W jinau se zajisté chwíli zakládají kosti, w jinau se

rozdlují žíly, w jinau se zhušfuje maso, w jinau se pota-

huje kže, w jinau roste peí a t. d. A starý pták , když

mladého létati uí, nezené ho pojednán z hnízda, ale cwií

pomalu, nejprw nad hnízdem kidélka roztahowati, potom nad

discentm. -) preceplor. 3
) discipule.

4
) preceptori.

5
) komentái.

6
) anomáliemi.

7
) dialekty.

8
) universalis eruditio.

9
) delineaci.

,0
) studia.

'

') každá lingua et ars fradowali. ") per simpli-

cissima rudimenta generalissima, lolaiiier lamen.
11

) per prae-

cepta et exciupla. M
.) per synlhemata plena adjunctis anoma-

liis.
,s

) per Commenlarios, 16
) z prawého gruntu, *?.) commen-

tár. !
") formowání,



M
hnu hnízdem se povzdwihovati. pak okolo hnízda se pau-

štti. to l ratolesti na ratolest létati, z stromu na strom, po-

lem toprv z hory na horu. naposledy kdekoli pod nebem

voln a bezpen se proletowati.

Tak štepai' díla sweho stupn míti musí: pian najiti, vy-
kopati, pesaditi, oklestili, rozštípili, raub usaditi, sedíti zas.

obvázati a t. d.. vše jiná a jiná práce jest. nieho se vy-

pustili, nitím druhého predshhati nelze. Á kdvz se to tak

po Stupnici] piln drla. ídko chybiti muže.

Zle tedy se v školách dje. když sob žaknm *} celého

ueni nerozdlí uitelové'-) místn, aby se naskrz všecko,

eo za un jde a jiti má, vidlo. Druhy nerad, že sob lake

asu nerozmi. kdy kterau wc spraviti chtjí n mají na

konec. Protož sob to asto matau. k nemu chwátáním

n neho míjením, Jako když ped grammatikau do basni-

ehvi.
;,

i ped dialektikou >\o rhetoriky a t. d. wedau ; nkdy
lake ped nawodem cvik žádajíce a wé slohu aby se cviili,

na n doléhajíce 4
). dív než jim slov potebu dodali, aneb

je W sady skládati -1

) nauili. Protož náprava bude

I. Wšech studit veejnost na jisté tídy *)\ co z eho,

a za nn jiti má, rozdliti, tak aby nic jedno druhému ne-

pekáželo, nebrž cesta stlalo a svíci rozsvcovalo.

II. Rozmiti as co nejpilnji a nejplnji, nejen na léta

a msiee. ale i na dny a hodiny.

III. Setíti rozmeni takového slale, aby se nieho ne-

míjelo, ale wseeko po swých stopních šlo.

Zaklad Vlil. Pirození jak zane, tak nepestane, až do-

koná. Jako pták zanu na vejci, (pudem pirozeným) 7
) se-

dti nepestane, až ho vysedí. Nebo kdyby pestal, teba

na pl dne. vystydlby zárod. a zkazil se. Tolikéž, když se

wylaupi . nepestává ho zahívati a pokrmu jemu dodávati

dotud, dokudž se život nezsili. peí nezroste a samo to již

také dokonalým ptákem nebude.

Tak malí obraze zana. nejsnáze jej poad vede. aby

barva na barvu picházejíc. lépeji se míchala'*) a mocnji

se usazovala.

!

) diseipuium. :
) preceptoi. ') poesi. *) ante theoríam praxin

axigent.es. id est. styli esercitia urgentes, •) conslruowati. 6
)

cla?ses, ") naiurae instioctu.
f
i kontrfekt.

?
) temperovala.



Týmž fp&sobem stawení doma nejlépe jde poád
pfeitwdi se, deší. wítr. .slunce. ;. | *tau wéc, a osta-

tek potom ne tak užitené se pilepuje, a jest wšecko kase,

nestále, nehladce.

Tak štpa. jak ruky k štpu priir;

dokudž k konci nepiwede. Musí zajisté, jak raob wezme
a plán rozštípí, hned wsaditi za wláhy. A aby wítr k wy-
susowání wláhy nemohl, musí zahraditi a obecpati wšecky

díry. skuliny a prduchy, dole. nahoe, i po stranách, zenu,

nho drnem, nho mechem, a aby to neodpadlo, obwázati,

i pihlídati a opatrovati dotud, dokudž «e rozštípeniny wla-

hau samého stromu nezalejí a nescelejí. aby se pewné ujalo.

Odkudž patrné, že se zle dje . když mládež jedenkrát se

do škol v dáwá, jednak strhuje, a k jinému obrací. Též. 1

,/

když uitel *) pi žácích 'j jednak toto. jednak onono zaíná,

a nieho por iré k cíli neu .
•/ i toto. když sobe

každé hodiny néco jistého newezme. cožby na konec pi

uedlnících sprawil, a k jejich prwnímu prospchu pidal,

aby pibytí neho jemu a jim patrného by. -za-
jisté HkáwpHdowí: že se za tepla železo kowatí má, proto-

že dášli mu wychladnauti . darmo na né kladiwo dokládaje,

hnusiti se s ním budeš; musíš znowu zahíwati, a tím hned

i asu ubude i železa, proto že ím astji do ohn chodí,

tím se wíce pálí. Pr

\) kdo dán. stále pi tom zústáwej. doki;

w lowéka oswícenério. rnrawného, pobožného ospsob

nebyl.

2) Škola bud w míst pokojném, od hluku a pekážek

wzdálenérn.

3 Co se podlé rozmení dlati má . dláno bud od

h se i uitelírw jejich 5
) jadrnc ?tále.

4) Wšeliké do školy nechození anebo z ní wybíhání,

pod jakaukoli záminkau, nikomu nebudiž dowoleno. 6
j

Základ IX. Pirození piln odporným wécem wyhýbá.

Jako pták, na wejcích sedti zana. nedá knim wtm stude-

:

i Item. ') prec€ptor. 7 discipolích. *) síonnowan. ^ docenti

1 disceot. 'j FmanwooeB et eragatiooes (qoocaaqae praetexto)
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nému, owšem dešti neb krupobití, též *) i hady, drawe' ptáky

a jiné škdce, co na nm jest, odhání; tak stawitel díwí,

cihly, wápno a t. d., pokudž možné, w suše chowá, a co

wystawí, to aby zase boeno neb wikláno bylo, nedopauští.

Podobn malí k mkkému ješt obrazu wtru , zimy prudké,

ohn, prachu, ruky cizí a t. d. nedopauští. Tak štpa, aby

mu štípku nowého kozel, zajíc neb jiné zwíe bu ohlodá-

wati neb zlámati nemohlo, tykami neb košem jej ohrazuje.

Zle se tedy dje, když se mládeži hned zpoátku otázky

a hádky, 2
) a tak pochybowání o tom, emu se uiti mají,

pednášejí. Nebo to což jest, než strmek w now wsa-

zeirý a wkoenní potebující wiklati ? Prawdiw zajisté Hugo

napsal: Nikdo k dwodu prawdy newnikne, kdo s pochybo-

wáním wyuowati se zane. 3
)

Také 4
) když se jim knih ledajakýchs nespoádaných, o-

wŠem bludných, lžiwých , oplzlých , též i towaryšstwa zlého

nebrání. A protož potebí:

I. Knih žádných, krom z nichž se uí, do rukau jim

nedáwati.

II. Ty knihy tak sprawené míti, aby nic nebyly, než

trubau 5
) maudrosti, ctnosti, pobožnosti.

III. Towaryšstwí postranních jim nedopauštti.
^

HLAWA XVII.

Jak dlati, aby uení snadné bylo?

Znaje tak uitel 6
) práce swé poádek, opatrowati zatím

musí, aby uedlníku to, což se pi nm koná, odporné

a twrdé nepicházelo, ale snadné a libé. W emž opt od

pirození píklad 7
) wzíti piiníme se ; kteréž ponwadž

chowance swé , stromy , byliny, žiwoichy i naše wlastní

tla, tak powlown, lehce, lib i poíná, i rodí, i krmí,

i wede, že bez wšelijaké bolesti a trápení, nébrž s libostí

zwláštní zažíwají, rostau, sílí se ; i námf to opatiti jest, aby

Item. 2
) disputací.

3
) Nunquam ad rationem veritatis intrabit,

quisquis a discussione coeperit erudiri.
4
) Item.

s
) trichlý.

6
) preceptor. 7

) mustr.
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týmž spsobem mysl mládeže štpowána, zawlažowána, cho-

wána a wedena byla k wolnému a weselému w umních
prospíwání. Prohlédnmež opt, jako i prwé po ástkách,

jak tu co pirození dlá.

Základ I. Pirození wždycky od nezaatého zaíná , a

pakli co zaato jest, to nejprw zkazí. Ku píkladu: Když

pták na wejce sedá, musí w nm nebýti zárodu žádného , než

hmota *) prázdná , istá , erstwá ; sic bylli již prwé zárod

jaký w tom wejci , nic z nho nebude ; zkaženo býti musí,

a jiné hledáno.

Ták stawitel chceli postawiti dm nowý, musí míti mí-

sto 2
) k tomu prázdné, aneb starého nco zboe, uprázdniti

sob.

Podobn malí nejlépe na tabuli prázdné a hladké ma-

luje. Bylali tabule prwé již pomalowána neb pokálína a po-

škrtána, wymazati se a wyhladiti musí, aby wc z místa 3
)

swj wlastní zaátek mla. Jakož i kdo do nádoby nco
líti úmysl má; nechceli, aby se mu pokazilo, nádobu nejprw

dobe wypláknauti musí.

Tak zahradník nejlépe na tom štpuje, což stromem ješt

nebylo, t. na pláni. Pakli chce na strmku neb stromu, musí

mu nejprw ratolesti wšecky odjíti, a tak jej ku pijetí nowé

podoby 4
) spsobili.

A tof jest, pro Aristoteles odjem do poátkw wcí 5
)

poítal, že hned nemožné jest, aby podoba 6
) nowá w látce 7

)

místo našla, le prwní ustaupí.

Z toho jde : pedn, že pacholátkm nejsnáze pichází

uiti se wcem dobrým, dokud mysl ješt jiným zanesena

není, t. j. hned jakž se rozum zjewowati zaíná; ím se déle

cwiení nezane, tím jim tíže. Druhé, že jim ani mílo, ani

prospšno býti nemž , když jednak jeden, jednak druhý

uitel 8
) je chytá, jednak tím, jednak oným poádkem. Tetí,

že neumle dlají, kteíž pacholata a mládeneky odrostlé

k cwiení berauce, nezaínají od mraw a ctností, aby je

powahy w uzdu pojímati, a sebau wládnauti uili, než hned

je do literního umní wedau; ješto koní prwé kon udidly

') materie.
2
) plac.

3
) z gruntu. *) formy. 5

)
privationem inter prin-

cipia rerum.
6
) forma. ') materii.

8
)
preceptor.

6*



84

sewíti a powolného sob uiniti musí, nežli ho tak a tak

psobí. O Protož dobe Seneca : Mrawm prwé a pak mau-

drosti u se, kteréž bez dobrých mraw daremn by se wy-

uowal. 2
) A Cicero : Mudrctwí mrawné piprawuje duši

k pijetí semena 3
) a t. d. A tak tedy

I. uení nejlépe asn zaíti, dokud mysl jako tabulka

prázdná, ke wšemu spsobena.

II. Nejlépe jest, aby uedlník w jednom umní jednoho

toliko uitele užíwal w jeden as.

III. Cwiení se nejlépe od naprawowání 4
) mraw a po-

wah zaíná.

Základ II. Pirození wždycky látku 5
) tak nastrojuje,

aby poobiti 6
) se dáti chtiwá byla. Ku píkladu: ptáek,

když w wejci žiw býti zane, zsílí se, pomáhá sob z nho
sám, klube, láme, drápe, tiskne se. Wytlae se na pro-

stranno, rád jest, když ho matka, sedíc na nm, zahíwá;

rád, když krmí, sám ústka otwíraje, a chtiw, co se mu do

nich pustí; požíraje; rád, když ho na wyhlídnutí neb prolít-

nutí pustí, rád, když ho létati uí, létati ohleduje ; rád potom

lítá, slowem?) rád a s chtiwostí k tomu, co jemu náleží,

pospíchá. Tak zahradník opatrowati musí, aby štp opatrn

štípán jsa, a wláhy i tepla dosti maje, rád spanile rostla t. d.

Zle tedy iní, kteí uedlníky bez chuti pece bezdk
nutí, a do nich mimo wli jejich cpají; ješto jaký užitek?

Nepijímálit žaludek s chutí pokrmu, a cpá se pece, nic od-

tud pojíti nemže, než nechutenstwí a wýwratek, aneb ne-

zažitost a neduh. Naproti tomu, když laní žaludek, bere

chtiw, co mu koli dáš , a zažíwá dobe , a obrací w krew

a mízu žiwota. Protož dobe Isokrates :
7
) Budešli se rád

uiti, mnoho se nauíš. A protož

1. chu k uení má w mládeži wšelijakým spsobem
rozncowána býti : protože

Kdo co dlá s chutí míle,

Práce jest mu kratochwíle.

') Formuje. 2
) Mores primm, mox sapientiam disce, quae sine

moribus malediscitur. 3
) Philosophia moralis praeparat animos

ad satus accipiendos a t. d. *) formowání. s
) materii.

6
) formo-

wati. 7
) summau. 8

) «v %o ie^ofiaO-^g', eatj 7tobj/*u9-ijs.
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2. Spsob pedkládání jim wšeho takowý býti musí, aby jim

wšecko uení nepicházelo jinak, než jako hra a kratochwíl.

Nerozwážliw powdl Demokritus, že koen (poátek)

uení hoký, owoce ale že sladké. *) Málit býti owoce sladké',

koen hoký býti nemusí. Ale bezpochyby, žef to podlé

zwyklého spsobu mluwí, když uitelowé 2
) jinak pednášeti

neumjí než w pohádkách , ani jinak wábiti , než ferulí

pstí, metlau. Komužby to nezhoklo ? Ale mohau se najíti

s pomocí boží takowé cesty, aby mládeži nic hoeji nepi-

cházelo uiti se, nežli perník a cukr jísti, neb oechy lau-

skati, neb jahody sbírati, neb w ráže, kon, panny hráti, neb

po trhu 3
) choditi , lelky sbírati , neb rozpráwek njakých

libých poslauchati, protože wšelijaká umní rown nejsau než

wnady wtipu lidského, lahdky a rozkoše pelité, když se

jen we spsob 4
) . cukru, hry, diwadla, rozpráwek pedná-

šejí, to jest tak, jakž wk ten chápati mž; i cukru se tak

neopatrn dáwati mž, že se dítti zoškliwí, aneb se na nm
nemoci dojí; i hra mu pesednauti mž, kdyby ho k ní ne

w as a nemírn dohánl. Slowem 5
) každá dobrá wc máli

dobrau, chutnau, zdrawau zstati, dobrému chce užíwání.

Zancuje se pak w mládeži chuf k uení od rodi, od

uitel 6
), od školy, od wcí samých , od spsobu uení, 7

)

a od wrchností.

Rodiowé mají ped dtmi uení a uené lidi wychwa-

lowati, diwiti se, a jak to pkné wci jsau, wyprawowati;

též 8
) slibowati dtem, budauli se piln uiti, pkné knížky,

šaty a t. d. obzwláštn pak uitele 9
) toho, kterémuž dít

oddati strojí neb oddali, wychwalowati
,

jak to znamenitý,

uený, wlídný, otcowský muž. (Nebo láska a podiwení prudké

jsau city ke wštípení horliwého následowání). 10
) Mohau mu

i po dítti nkdy nco na schwál wzkázati neb poslati; tak

se stane, že se ani cwiení, ani cwiitele dsiti nebudau.

Uitelowé 1
*) pak , budauli k mládeži wlídní , ochotní,

otcowští, žádným spsobem jich od sebe, slowem, ani písným

') studiorum radices amarae , ale fructus dulcis.
2
) preceptoi.

3
) jarmarku.

4
) form. 5

) Summau. 6
) preceptor. 7

) metodu.
8
) Itera.

9
)
preceptora. I0

) Nam amor et admiratio vehemen-

tes šunt affectus ad imprimendum imitandi studium. ") pre-

ceptoi.
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wzezením neodhánjící , ale radji wšelijakau píwtiwostí

k sob wábící, laskaw s nimi nkdy promlauwající, slibující

též neb dáwající nkdy žemliku, oech, jablko, knížku a t.

d. i také,
1
) jestliže nkdy pochwálí, pohladí, políbí, pop-

stují, rodim po nich nco wzkáží, nkdy k sob wezmau,

njaké malowání , kauli zemskau

,

2
) nástroj

3
) jiný a t. d.

ukáží, a tak slowem 4
) k žákm 5

) swým, jejich wku, wtipu,

powahám šikowati 6
) se budau, získají je sob snadn; tím

se zajisté mládeži srdce ukrádá, aby teba radji u uitelw7
)

nkdy, než doma sedli.

Škola sama má býti místo weselé
,

plné pastwy oím,

wnit i zewnit. Wnit má býti pokoj swtlý, istotný , oz-

dobený malowáním po wšech stranách, bu že obrazy 8
)

jsau lidí zwláštních, neb tabule zemí, krajin, mst neb pí-

bhw 9
) njakých památky, neb wykládání 10

) njaká. Ze-

wnit, aby bylo i místko '

') pkné k hraní, ponwadž se toho

zwlášt mladšímu wku tytýž dopauštti má, i zahrada n-
jaká, do níž asem uwozowáni, a jim stromowí, byliny, kwítí,

ukazowány býti mohau. Tak djeli se, roste jim mysl, aby

do školy jako na trh 12
), kdež wždycky nco nowého uhlé-

dati ajislyšeti daufají,
13
) rádi chodili.

Wci samy jímají mysl mládeže, když jsau swtlé a p-
kné, owšem pak libé; jakéž se wždycky k wážným wcem
pimŠowati l4

) mají každý den.

Spsob l5
) wšeho musí býti pedn pirozený. Nebo co-

koli pirozeného, 16
) to rádo jde. Wody, aby dol tekla,

prositi neteba; udlá to sama ráda, jen jí posluž a odhrad.

Ptáka wypus z klece , nebude ho pobízeti teba , aby letl.

Oku krásného nco ukaž, anebo [uchu libé njaké zpwy' 7
)

a kusy hudebné l8
) podej, neteba jich bude nutiti k hlední

a poslauchání, spíše nkdy zdržowati. Na em pak pirozený

spsob uení t9
) záleží, i w pedcházející hlaw již nawrženo,

i w následujících prawidlech 20
) hlawy této se oznámí. Druhé,

aby spsob ten 21
) libý byl, má nkdy cukro\£au opatrností

') Item.
2
) sphaeram, 3

) instrument. 4
) summau. s

) discipulm.

) formowati. 7
) preceptor. 8

) kontrfektowé. 9
) historií.

,0
) emblemata. ") plácek. I2

) jarmark. ,3
) traufají.

14
) serio-

ribus studiis promšowati. ,5
) melhod. ,6

)naturale. !
7
) melo-

die
,8)symphonie. ,9

j method. so
) regulích. 2I

)
metod.
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oslazen býti, totiž, aby wci potebné pod spsobem roz-

mlauwání, pohádek, podobenstwí, až i hádání a zápasení spo-

leného pednášíny byly. O emž o wšem na swých místech

plnji.

Wrchní spráwcowé školy také napomáhati mohau k roz-

ncování chuti, pítomností nkdy pi zwlášfnjších pípad-

nostech'), a owšem pi zkauškách *), a to pilnjších schwa-

lowáním, i dárk njakých rozdlowáním , wšak bez pijí-

mání osob.

Základ III. Pirození sob maliký a prostiký, weejný
wšak a plný zaátek klade. Ku píkladu: z eho pták býti

má, to se w kuliku swine, a škoepinkau popne, že se to

i w žiwot lehce nositi, i na tom snadn sedti mž ; a wšak

jest to tak spsobené
,

3
) že odtud pták wyrsti mž

,
protože

základ tam jeho jest. Strom, jakkoli weliký býti má, shrnuje

se wšak w jediné owoce swého jádro wšechen, kteréž do

zem dadauc, wykleje se, a strom odtud wyroste. Tak by-

lina w seménku jest celá, a z seménka wyroste celá, a roste

sama již w jakaukoli welikost.

Tak stawitel, dm postawiti maje, nejprw sob z papíru

neb dewa wzorek 4
) udlá, podlé ehož potom stawení p-

sobí,
5
) rozliné k tomu ozdoby pidáwaje, teba bez konce.

Tak zahradník nesází w plá celého stromu, než ma-

liký toliko raub, a wšak z nho strom roste. Bh toho také

w zákon swj píklad 6
) ukázal. Nebo nejprw obsáhl wše-

cko w desíti slowích, t. pikázáních. Exod. 20. Potom ši-

roce to rozweda, zase w jedno 7
) shrnauti rozkázal wli

swau, sliby, pohržkami ohraženau, a to w spsob písn pod

rytmy , aby se jí snáze nauiti mohl k dobrému zpozdilý

lid. Protož je Mojžíšowi napsati i jim také wydati poruil.

Deut. 31. 19. a t. d. ímž ukázán píklad wšelijakých

ukrácení 8
) werš pamtních 9

) a podobných mdlob lidské

pomocí.

Ach jak se proti tomuto tžce w školách heší! ach,

jak ídcí rauby sázejí a semena rozséwají ! Wtsí díl uite-

lw l0
), i za nejprozetelnjší jmíni býti chtíích, byliny sejí,

') aktích.
2
)
promocích.

3
) sformovvané. ") mustr.

s
) formuje.

6)mustr.
7
) summu. *) compendií.

9)memorialních. 10
)
preceptor.



a stromy sázejí, to jest, na míst základních sad smsici roz-

liných záwrk žákm do myslí cpají, *) atímwšecka umní
zastují a nesnadná iní; ješto jak jisté jest, že ze ty
žiwl swt sestáwá, w spsobách toliko rozdílný,2) tak jisté

jest, že wycwiowání w pemalíko zásadách záleží,
3
) z nichž4)

nesíslné množstwí následk, prpowídek a záwrk 5
) wy-

wstáwá, rown jako na stromu z jednoho koene na sta

ratolestí, a na tisíce tisíc listí a owoce zrsti mž. Ach

kéž se bh smiluje, a dokonale nkomu oi otewe, aby

spojitost wcí 6
) dobe spatil, i jiným je ukázati mohl ! My

uiníme, co budeme moci, nepochybujíc, že ostatek skrze

jiné uiní bh. Tuto znamenejme, že

I. každé umní má se co w nejkratší a nejweejnjší

prawidla 7
) ohsáhnauti,

II. Každé prawidlo s
) co nejkratšími a nejswtljšími slo-

wy powdíti.

III. K každému prawidlu 9
) množstwí píklad, jak se ho

užíwati má, pidati.

Základ IV. Pirození postupuje od snadnjšího k ne-

snadnjšímu. Ku píkladu: když se Wejce zakládá, nezakládá

se 10
) naped skoepina, než naped samo wejce, potom okolo

nho mázdra, kteráž na wítr wyjdaUc, teprw stwrdne. Tak

když potom pták ptáka létati uí, nejprw ho nauiti musí

(a neb pokati, až by se nauil) na nožikách státi, pak ki-

délka roztahowati, tož se pizdwihowati a tepatí, teprw se

wznášeti nad hnízdo a okolo hnízda proletowati , wšak se

zase do hnízda (jako centrum) wraceti, naposledy, když se

utwrdí, teprw woln pod nebem létati.

Tak tesa uí se nejprw díwí sekati, pak tesati, tož

orubu dlati, pak chalaupku neb stodolu umti postawiti, te-

prw domy,wže a t. d. wše postupních, od menšího kwt-
šímu, snadnjšího k nesnadnjšímu, jakž i malíské i jiné

každé umní jde.

') Pro fundamcentalibus principiís variarum conclusionum chaos
discipulis ingerunt. 2

) ex quatuor elementis mundus constat

formis tantum variatus.
3
) eruditio ex paucissimis consla

principiís. 4
) cognitis differentiarum modis. s

)
porismat, sen-

tentií, conclusí. 6
) rerum nexus. 7

) regule.
8
) regule.

9
) re-

guli.
10

) neformuje.



Tak štpa musí nejprw umti štpy znáti, potom pe-
sazowati,~pak~ lámati rauby, teprw sázeti, a to opt nejprw

domácí, potom cizozemské, mželi je míti.

Proti pirození tedy dje se w školách, že 1. latinskému

jazyku z latinské grammatiky uí, což tak mnoho jest, jakoby

židowskau grammatiku židowským jazykem pedkládali, aneb

malískému uedlníku jak barwy títi má, arabsky powídali;

2. že latin uiti se majícím slowníky latinsko-eské *) cpají,

ještoby naproti tomu býti mlo7 protože se nemají uiti z la-

tiny eštin, než z eštiny latin
;
protož podlé mateského

s oním neznámým známem" býti mají, a ne naopak. Sic jest

to práw tak, jako kdybych já se nkoho na cestu ptal

z Prahy do Benátek, a onby mi tak powídati zaal: z Be-

nátek pes zátoku do Triestu neb do Aquileje, a t. d. totiž

powídalby mi zpátkem z Benátek do Prahy , naež já se

neptám. Nemž to než matenice 2
) býti. 3. Že eské mlá-

deži asto uitele 3
) cizí dáwají , kteíž jim toho , emu

žáci 4
) porozumti mají

,
powdíti a wyswtliti neumjí;

a tak hledí jeden na druhého co zewel, a stawjí Babylon;

jeden toto prawí, druhý onono rozumí ; mysl leccos nejistého

lapá, když tak jen dowtipowáním s obojí strany proti sob
šermují. Mizerná wc. 4. Že jednmi grammatickými pra-'

widly 5
) (ku píkladu Ramowými) wšecku mládež, eskau, n-

meckau, francauzskau, uherskau a t. d. latin uiti chtjí,

an každý ten jazyk obzwláštní swj k latin pomr 6
) má,

jehož se šetiti musí, máli se podlé pirození poslupowati,

a podlé známého neznámému uiti.

Náprawa tedy bude, aby napotom

i. Uitel a žák 7
) byli téhož jazyka, rozumjící sob.

2. Wšecko, co se k wyrozumní pednáší, a se jazy-

kem srozumitelným dje.

3. Každá mluwnice i slowník 8
) a se k jazyku tomu

hodí, 9
) kterýž žákowi ,0

) pirozený jest, aneb sic již prwé

dobe známý.

') Lexica latino-vernacula.
2
) confusum. a

) preceptory. 4
) discipuli.

s
) praecepty.

6

) proporcí.
7

) preceptor a discipul. *) gramma-

tika i lexikon.
9
) formuje.

,0
) discipulowi.
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4. Cokoli se pedkládá, te, z pamti uí neb íká, neb

se wyslýchá '); wždycky af známý jazyk jde naped, a druhý

za ním.

5. Kdo se cizímu jazyku uí, postupních a to jde; aby

se mu totiž uil nejprw rozumti, potom psáti a teprw mlu-

witi.

6. Wci samy tak se poádati mají, aby naped to, což

známe, a každodenn w rukau neb oích jest, potom to, co

na blízce, a teprwa, co wdálené, pedkládáno bylo.

Základ V. Pirození se nepetžuje, pestáwá na mále.

Ku píkladu, z jednoho vvejce nežádá míti dwau ptáat;

pestane, když se jedno podaí.

Tesa na jednu podwalu dwau stn nestawí: protožeby

se snad základ podwrátil, a zítilo se wšecko.

Tak zahradník na jednu plá tí, ty neb wíce raub
nesází, než jeden

;
pakli plá silnjší, dwa.

I

Roztržitost tedy jest, a neužitené, nébrž škodné žáctwu2
)

obtžowání w školách, že každého roku, ba každého téhodne,

nébrž každého dne nkolikero rozdílné uení 3
) se pedkládá

;

naprosto jakoby štpa nkolik raub spolu sázel, a zase do-

býwal, a zase sázel, co se lépe ujíti chce, zkaušeje. Ale

to co než smsice? Nebo pekáží jedno druhému, a napo-

sledy by se ujali wšickni ti raubowé, nebudau wšak jen

zákrskowé.

(Pohodlí tedy žákm 4
) bude, w jeden as jednu toliko

wc dlati hlawn.

Základ VI. Pirození na se nekwapí, powlown jde. Ku

píkladu: Pták aby zahíwáním w wejci žiwot zanítil, nesází

ho do ohn, než pirozenau swau
«
powlownau teplostí za-

híwá dotud, dokudž se newykline. Aniž potom, aby dospí-

walo, spšn cpá neb leje do nho mocí, protožeby zacpal

a zadusil spíše, ale pomaliku, prozeteln, jak autlý žalu-

deek staowati mž.
Tak stawitelj poloze zdí základ, nežene díla prudce

wzhru, než radji necháwá dobe wšeho se ssedati a wy-
sychati, a býwá wc stálá. Sic kwapíli s dílem, spodek

ješt neusazený a newyschlý snadn ustupuje, a wšecko se

') examinuje. 2
) discipuli.

3
) studium. 4

) discentum.
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na hromadu suje a boí, jakž píkladowé jsau. Protož žádné

weliké kamenné stawení za rok wywedeno býti nemž; po

wli jíti musí.

Tak zahradník nežádá, aby mu štp za msíc wyrosll,

aneb hned toho neb druhého roku owoce nesl; protož ho

nebere asto do rukau, nezalíwá wždycky, netopí mu, než

nechá , aby wedlé pirozeného sluneného zahíwání rosil,

jak staiti muž. A takf rown dtinský, mdlý žaludeek

asto a pomalu krmen býti musí, jako i nedužiwým srkati

radji lékai než píti welí.

Trápení tedy mládeže bylo to, což se w školách dalo:

1. Že šest, sedm, osm hodin každý den vve škole míwali,

nébrž i zwlášt *) ješt také hnáni byli. 2. Že zasýpáni a

zalíwáni byli nemírn wýklady a wyswtlowáním 2
) rozliným,

nemírn diktowáním a z pamti se uením obtžowáni, ješto

tak tuze mládež hnáti, co jest než kaziti? Tím zajisté spu-

sobem aneb se jim uení *) zoškliwí , aneb mysl stupí, že

potom , by chtli , nebudau moci ; an se k petrhne neb

zwášní, když se mu peloží; a nádobku mašli s úzkým hr-

dlem, k níž podobni jsau pirození darowé 4
) mládeže, musíš

nelíti pramenem, než po krpjích. Sic co sprawíš ? Petékati

bude na darmo ; a ím wíc mimo, tím mén do nádoby. Pro-

tož hlaupý jest, kdo mladé uí ne podlé toho, jak oni chá-

pati mohau, než podlé toho, jakž sám mnoho cpáti muž. A
protož pohodlí bude žákm :

5
)

1. Co nejmén hodin za den k uení 6
) obraceti, pes

tyry jist ne.

2. Co nejmén pamt jich obtžowati, nic leda wci
základní do pamti wštpowati. 7

)

3. We wšem se ku pochopitelnosti wku a prospchu

uspsobowati. 8
) Malé wci malým, wtší wtším náležejí.

Základ VII. Pirození nieho netiskne wen, le dozrá.

Ku píkladu: Zárodu z wejee netlaí dotud, dokudž se do-

konale nespsobí 9
) a nezsílí. Aniž ho potom k létání má,

le mu peí naroste; aniž ho z hnízda žene, le když se

létati nauí.

H

') priwatn. 2
) kommentári. 3

) studia. *) ingenia.
5
) discentm.

6
) studiím.

7
) nihil |nempe nisi fundamentalia memoriae in-

figendo.
8
) formowati. 9

) nesformuje.
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Tak na štpu pupenc díwe nežene, le až je wláha

z koene wzhru se tlaící tlaí ; aniž týchž pupenc od-

wírá, le až se w nich listí s kwtem uiní; 1
) aniž kwtu

smítá, le až se owoce založí a krkau obtáhne ; aniž owoce

odmítá, le až dozrá a t. d.

Násilí se tedy mládeži dje: 1. Když se k tomu, k emu
ješt wtip nedospl, nutí. 2. Když se jim nco bez dosta-

teného nastrojení, wyswtlení, ukázaní, bud z pamti uiti,

neb dlati porauí. A protož napotom

I. nic nedlati pi mládeži, eho wk a wtip nedopauští,

nébrž nežádá;

II. Nic a se jim w pamt newkládá, emu rozumti

z místa 2
) dobe naueni nejsau.

III. Nic a se jim dlati neporauí , eho jim spsob 3
)

dokonale ukázán není.

Základ VIII. Pirození sob pomáhá, kolika spsoby mž.
Ku píkladu : W wejci má zawenau pirozenau horkost

;

kteréž kdyby nebylo , zárodby býti nemohl. A wšak po-

máhá zewnit také i slunenau teplostí, i peím sedícího na

nm ptáka. A když se ptáe wylíhne, starý ho wždy pedce

zahíwá, dokudž samému peí nezroste; a krmí, dokudž

samo sob hledati neumí, a létati uí, dokudž neumí, a tu

pomáhá jak mž. Ukazuje mu létáním okolo nho, a hlasem

ho k témuž nabízí, a bera ho pizdwihuje, aby se kídlama

tepati uilo
;
potom ho na hbet wezma, s ním okolo hnízda

lítá (na apích to wídáwáme); pak nkdy ho pustí a zase

podejme, a wšudy na pomoc mdlob pispíwá, až do zsílení.

A takf i chwy, dít choditi uící, iní. Nejprw uí je státi,

aby nožiky stawti zwyklo, pak postupowati trošku, též

kráeti. A to nejprw pod paže je berauc, pak na" wodidlech

držíc , tož do wozíka sázejíc, naposledy, když trošíku u-

twrzeni jsau, ne dokonce wšak, za ruku wodíc. A když je

mluwiti uí, nejen mu wc jmenuje, ale i ukazuje, a ono

teprw chápá.

Nemilostiwý tedy jest uitel, 4
) který whod žákowi 5

)

nco, ani mu toho dokonale newyswtlí a neukáže, ani ud-
lati nepomže, než samého se s tím namáhati, stonati, potiti

') sformuje. 2
) z gruntu. a

) mustr. 4
) preceptor. 5

) discipulowi.
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se nechá, a když chybuje, s ním se bije a tlue. Ale to co

jest, než rasowání mládeže? naprosto jako kdyby chwa
s díttem, na autlých nožikách ješt se tesaucím, a bez

podpory hned klesajícím, natlaukati se chtla. Jina nás pi-

rození uí, jmenowit dotud mdlobu snášeti, dokud síla ne-

podejde, aby pak podešla, tomu rozšafn napomáhati. A pro-

tož napotom

I. bití žádného a není pro uení. Nebo neuili se

kdo, ne on tím, než uitel *) winen, že ho k uení chtiwého

uiniti, a jemu rozšafn pedkládati neumí.

II. emu se koli žáci 2
) uí, wšecko jim tak swtle ped-

kládati sluší, aby to jako prsty swé ped sebau widli.

III. Aby pak to w nich wázlo, užíwati sluší w pedná-

šení jim wšeho wšech smysl, kterýchž jen užiti možné;

ku píkladu sluchu a zraku, jazyka a ruky wždycky spolu.

To jest, nejen jim z ust w uši powídati, co potebí, ale

i malowati ped oi; a oni hned a se uí a ohledují

i toho wypowídati, i psáti neb malowati, i uiti, a to dotud,

až to \v uších, w oích, w rozumu, w pamti, w ruce u-

wázne. A pro tu píinu, co se koli w které tíd wyuuje, 3
)

af se po stnách též tídy 4
) rozwsí , i slowy 5

) nejpednjší

téhož uení 6
) bu rozwrhy 7

) neb sady 8
) položíc, i figurami

a obrazy rozlinými líbezn oím pedstawíc. I neuwilby,

kterak cosi takowého tší, a ke wštípení i k upewnní wští-

peného napomáhá. 9
) Též, 10

) cokoli slyší pednášeti a wy-

swtlowati, to wšecko sami a zapisují; nébrž by i tlaené

ty knihy mli, a je pepisují. Což pro a jakby se dáti

mlo, níže pi wypisowání a tíd poádání n
) se ukáže.

Základ IX. Pirození nic newywodí, krom co se hned

ukazuje, k emu jest. Ku píkladu: když ptáku psobí 12
)

kídla, tu se hned widí, že k létání, nohy k bhání, pysk

k zobání a t. d. Tak na strom cokoli roste, wšecko jest

k nemu a t. d.

Tedy l3
) pidá se uedlníku snadnosti, jestliže emu ho

koli uíš, hned jemu, k emu to jest w žiwot obecném

preceptor.
2
) discipulowé. 3

) klassi traktuje.
4
) classy.

s
) textem*

6
) též discipliny.

7
) disposicí.

s
) axiómata.

9
) Quod iiícredibile

quantum et delectet et penetret, si quantum adjumento impressío-

nis tum robori.
10
)Item. ")formowání classí. ") formuje.

u)ergo.
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a piwšední poteb, O pátelsky 2
) ukážeš. Wšudy na prosto

to býti má, w mluwnici, w dialektice, w poitástwí, w ze-

mmictwí, w siloskumu 3
) at. d. Nebo bez toho, by týmu,

jak chceš mluwil piln, bude mu, jakoby o njakých ameri-

kanských zámoských wcech wyprawowal, kteréž kdo wí

jsauli na swt 4
), a kdo wí, jak jest to tam a zdali; ale u-

kážešli k emu co jest, ne jinak než jakoby mu to do rukau

dal, hned to i uhlédá i spamatuje, nébrž dlati hned to

bude. Tedy

Nic neu, ehoby, k emu užíwáno býti má, hned neu-

kázal. 5
)

Základ X. Pirození wšecko na jeden spsob 6
) dlá.

Ku píkladu: Jaké jest jednoho ptáka rození, takowé wšech,

nébrž wšech žiwoich ; málo nco rozdílu jest s strany místa,

asu a zewnitního spsobu.

Tak w rostlinách, jak se jedna bylina w semeni poíná,

rodí, roste, tak wšecky; jak se jeden strom štpuje
,
puí,

kwte a t. d., tak wšickni a wždycky. A jaký jest na strom

jeden listek, takowéž wšickni na tom strom; a jaký letos,

lakowýž pes rok i wždycky.

Matau tedy náramn mládež, a jí uení 7
) tžké iní

rozliností spsobw s
) , nejen že autorowé rozdílní jsau

s rozdílnými spsoby 9
), ale že jeden a týž uitel, ku pí-

kladu Rámus, jiným spsobem mluwnici 10
) wede, jiným dia-

lektiku a t. d., ješto to wše na jeden spsob 11) býti mž,
wšecko, prawím, wedlé wšeobecné shody. 12

) Ale jakž jinak

bylo možné, když se pirozených základ l3
) míjelo ? Protož

napotom •

1. jeden spsob l4
) a jest na wšecky jazyky, a jeden

na wšecka umní, 15
) totiž jaký bude w uspoádání hlawní

školy. l6
)

2. W jedné a též škole af jest wšech cwiení jeden

poádek.

') In vita communi et usu quotidiano.
a
) familiarissime.

3
) gram-

matice, dialektice, arithmetice, geometrii, fysice a t. d.
4
J in

rerum nátura.
B
) Ergo nihil nisi ad praesentem usm. 6

) jednu

formu. *) studia.
8
) metodu. 9

) methody. ,0
) methodem

grammatiku. ") jednu formu. Ia
j ad harmoniam universi.

13

)

naturae fundamenta. M
) metod. IS

) wšecky artes.
,6
) in

formationa scholae classicae.
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3. Knih wydání, J

) pokudž možné, wšech jednostejné.

Tak nebude matení, trhání, zatínání žádného nikdež
;
pjde

wšecko, jako mazaný po rowin wz.

HLAWA XVHI.

Jak dlati, aby uení mocné bylo a hojný pro-

spch neslo ?

Není dosti, snadn prospíwati; než aby to, w em kdo

prospíwá, mocné a trwanliwé bylo. Nebo mnozí mnohým

wcem se uí, a pedce málo umjí. 2
) Pro to ? Protože se

uí, a zapomínají zas. A ídký jest, kdožby se k tomu pi-

znati nemusel; tak ta wc obecná. Kdybychom zajisté wše-

cko umli, co jsme jak žiwi slyšeli, etli, a skrze hlawu nám

prošlo, cofby nás mnoho maudrých a uených bylo ? Že pak

není, patrné odtud, že ídicí woduwážímc, ana wytéká wždycky

zase. Ale mžliš tomu jaká rada býti? Mže: Pjdemeli

zajisté opt k pírod do školy 3
) na nauení , nauíme se

tam
,

jak dlati, aby nejen to, emu se uíme, stálé bylo,

ale také abychom wíc, než se nauíme, umli, to jest, uedl-

ník ze školy wyjda nejen nco z uitelských 4
) diktát neb

od jinud wyíkati uml, ale aby sám dkladn 5
) wcem wšech-

nm wyrozumíwal, a wdl, což wí, ne pro ní wyprawo-

wání, neb podlé domnní toliko, ale podlé prawdy, a wedlé

toho jemu samému ím dál tím wíc se oi otwíraly. Po-

hlemež tedy, jak pirození dlá, když jadrného, celistwého,

trwanliwého nco wywésti chce.

Základ I. Pirození nic daremného nezaíná, nieho

potebného neopauští.

Ku píkladu : ptáeti budaucímu pi psobení 6
) jeho ne-

zakládá šupin, plýtwí, roh, noh ty neb wíc a t. d., pro-

tože mu nieho toho potebí nebude. Zase pak co míti musí,

hlawu, srdce, kídla, nohy dw a t. d. toho mu psobiti 7
)

nezapomene.

Tak pirození stromu nezakládá 8
) sob oí, uší, noh,

jazyka , ani peí, chlup a t. d., protože mu nic potom není,

než kru, lýko, bl, stržen a t. d., protože toho potebu cítí.

') editiones.
5
) multi multa discunt, pauca sciunt.

3
) in scholam

naturae.
"
4

) prebeptorských. 5
) z gruntu. 6

) formowání, 7
) for-

mowati. 8
) neformuje.
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Tak kdo užitenau rolí, winici, štpnici míti chce, ne-

seje a nesází kaukole, kopiw. wrbí, trní a bodláí, ale

rostliny užitené a wzácné. Podobn kupec, když mnoho

zboží z zámoí piwésti chce, nenapluje lodí kamením, neb

hraudím a blátem, neb plewami , ale kaupí drahau. O emž
Nmci íkají: 2lm 5?efteit íft ber befte jauf, t. : Na nejlepším

prý nejlépe se wydlá. A zajisté, kdo nerozumí, že zlatníci,

klenotníci *). aksamitníci a t. d. bohatší býwají , než trhow-

níci 2
), hrníi, šindelái, mazáci? A pro to? Protože

s dražšími a zištnjšími wcmi zacházejí.

W školách tedy

I. cokoli se dlá, a slauží a napomáhá budaucímu ži-

wotu. Nebo zewnitní (po tento žiwot) cwiení malého jest

užitku (1. Tim. 4, 8). Takowým wcem uiti se teba na

swt ^ , ekl Hieronymus
,
jichžto wdomost by potrwala

do nebe 4
).

II. Pakh co pro tento také žiwot w mládež uwodíme,

takowé aspo býti má, aby budaucímu nepekáželo, a bylo

z wcí oprawdowých , užitek celému žiwotu w prawd ne-

saucích. Nebo co po fraškách a básních? co po powtrném
leda wcí umní? le abychom místo jádra plewami wycpáni,

a místo tuku dýmem wyduti byli ? Co po takowém umní,

jemuž se, k dalšímu wku pijda, oduowati teba? aneb

aspo, na nž sic zapomenauti pijde? Ach žiwot náš kra-

tiký má hojn, ímby byl wyplnn! na to mysleme. A tof

již na rozmrem školám samých swatých . dobrých
,
poest-

ných, prawých, užitených wcí záležeti bude; o ež další

naše s pomocí boží bude práce.

Základ II. Pirození nic nedla bez základu neb koene.

Ku píkladu: nemáli wejce žlautka, jenž jest zárodu koen,

nepsobí 5
) ptáete. Nemáli samého jádra, nekline ze. Pakli

má, wždy nejprw koen dol pauští, a teprwa wzhru w na.

Tak štp neb plá, newkoeníli se dol dobe, wzhru
neporoste. Pakli kdy roste a zelenati se zane bez koene,

wadne wšak zase a usychá. Protož štpa šetiti musí, aby

raub, le na strmek koen mající, nesázel. Tak stawitel

*) jubilíi. 2
;
jarmareníci. 3)Ea discenda šunt in terris.

4

) quorum

scientia perseveret in coelos.
6
) neformuje.
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nestawí nic, le základy položí, aby stawení na em státi

mlo; sic se oboí zase.

Podobn malí každému malowání základní barwu *)

dáti hledí; sic se barwy otírati, opadati, blednauti a za-

cházeti budau, a práce w nic.

Zle se tedy pi uedlníku práce zaíná bez základu.

Což býwá, když: i. nenastrojí ho, aby cíle swého žádostiw

byl , t. lowkem býti taužil ; 2. když ho sob powolného

a pozorliwého neuiní ; když se mu wšeobecná ped-
stawa ) toho, k emu ho zawodí , w mysli newymaluje, aby

sám on, k emu pistupuje, z místa wdl. Tím zajisté sp-
sobem, když ue 3

) dlá bez chuti a bez pozoru a bez

rozumu, emu se nauiti má? Protož napotom:

I. K jakémukoli se uení 4
) pistupuje, to na nejwýš

schwáliti (užitenosti, potebnosti, ušlechtilosti, snadno-

sti a t. d.
,
jeho wyjádením) , aby uedlník oprawdowé

k nmu chuti nabyl.

II. Pedstawu o jazyku neb o umní 5
), to jest krátký

vvšeobecný pehled 6
) , wždycky naped w mysl uwésti , aby

ástkám toho se uíce 7
), wždycky wdli a rozumli, kde

jsau, a co dlají. To bude pravvý a dobrý základ.

Základ III. Piložení koeny hluboko pauští. Ku pí-

kladu : žlautek nejhlaubji w wejci wzí, nejprw se formuje,

žiwotné audy 8
) z nho se dlají; bylina, strom, ím hlubší

koeny má, tím pevvnji stojí, tím wíce wláhy pije"; sic

strom , kterýž má koeny pod drnem , snadn se wtrem
vvywrací.

Z toho jde, že jak chu k ueni oprawdowá wzdlána

býti musí pi uedlníku , tak pedstawa 9
) neb krátký pe-

hled 10
) naped mocn wložiti, aby uitel

*

!

) k dalšímu áste-
nému 12

) pedkládání ani nepistupowal , dokudžby toho

weejného rozložení dobe wkoenného nevvidl. Nebo jak

kostra 13
) jest základ celého tla, tak vveejný nákres umní 14

)

jest základ jeho 15
).

fundament. ~) ideám generálem. 3
) discipulus.

4

J studium.
s
) Ideám linguae vel artis.

6
) Epitomen generálem. ') in par-

ticularibus versantes. 8
) vitalia membra. D

j idea. ") epilome.

") preceptor. u
)

partikulárnímu. ,3
) sceleton.

M
) delineatio

artis.

7
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Základ IV. Pirození wšecko z koene wywodí, odjinud

nebere nic.

Ku píkladu 1
) : peí, kterým pták odín býti má, ne z ji-

ného ptáka bere, než z wnitností jeho wywodí; tak na

stromu list, kwt, owoce ne odjinud, než ze samého stromu

wyrostá. Neb akoli wláha dešfowá pichází, neb zahradník

piléwá, wšak musí wšecko skrze koen projíti , a teprw do

ratolestí, list, owoce jíti.

Protož i štpa, a odjinud nese raub , wšak ho tak

pipojiti musí a piwštípiti, aby on pirosta, z koene wláhu

bral, a odtud zrst ml, ne aby se mu listí a wtwowí od-

jinud pilepowalo.

Tak stawitel, cokoli stawí, tak stawti musí, aby sta-

wení na swém wlastním základu a w swých úhlech tak le-

želo, aby bez pomocí zewnitních swau wlastní mocí a pew-

ností stálo. Potebujeli poboních podpor, pilí, slaup, za

nedokonalé se saudí, a bez nebezpeenstwí skácení není.

Tak kdo cisternu dlá, neporauí wody od jinud snášeti

a naléwati, aniž na deštiwau jen eká, ale z studnic žiwý

pramen majících ji wede, aby se pebrati nemohla.

Z toho základu 2
) jde, že wyuowati mládež není ped-

nášeti jim z rozliných spisw 3
) hromady slow, spsob

mluwení, propowdí 4
) smysl wšelijakých a t, d. , a tím je

wycpati; ale odwírati jim rozum, aby z nho samého jako

z pupence listí, kwt, owoce, ratoléstky wyrostaly , a druhý

rok opt zpupenc každé ratoléstky tolikéž, a tak poád až

do zrostu dokonalého. ehož se jist posawad w školách

nedlalo. Newedli mládeže k 'koenm umní, ale ze spi-

sw 5
) jen ratoléstky utrhujíce, jimi je obwsowali; aniž

studnici rozumnosti w nich složenau odkopáwali, ale potky
cizími toliko zawlažowali; to jest, neukazowali, jak wšecky

wci samy sebau a w sob jsau , ale jak o nich tento, onen,

tetí, desátý píše; tak že nejwtší umní bylo, powdomu
býti, co kdo o em smyslí a saudí. Na emž ustrnauc mnohý,

dál nešel, a newdl kam, jen že se we Spiších 6
) wálel, a

odtud wci, spsoby mluwení, propowdi 7
) wybíraje, umní)

*) Ex. gr. 2
) fundamentu. a

) aulhor. *) frází , sentencí.
s
) z autor. 6

) w autoích.
7
J res, phrases, senlentias,
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swé w hromadu lípal , tak z cizích potk swau cisternu

napluje. Ale Horatius , wida tu neužitenau pracowitost,

wolá: o následowníci
,
plém otrocké! 1

) práw otrocké

plém 2
), cizí bemena nosící howádka! Nebo pro se mám

cizím peím odíwati, maje swé? Pro cizím zrakem hledti,

maje swj? Pro cizím rozumem rozumti, maje wlastní

swj ? Že pak to dlali, cizíma nohama chodili, cizíma oima
hledli, cizím rozumem rozumli, z cizích studnic pili po-

sawad, dwodem jest spsob wšelikého umní 3
), kterýž

takowý jest, že neodmyká studnic, a jak z nich praménkowé

plynau, neukazuje, než ukazuje w knihách 4
) praménky, a

po tch na zpt jíti káže k studnicím. We wšech umních 5
)

to widti. Žádný slowník neuí obyejn mluwiti, nébrž

rozumti; žádná mluwnice neuí ei skládati, ale rozbírati;

žádná kniha neukazuje, jakby spsoby mluwení umle se

skládaly, a tak neb onak se jinaily, nébrž jakausi míchá-

ními takowých spsob mluwení pedkládá. Nikdo neuí

siloskumu oitými dkazy a zkušbami , každý jen slow

Aristotelesowých anebo ních jiných z pamti powídáním.

Mraww nikdo wnitním žádostí naprawowáním nešlechtí,

nébrž zewnitním ctností wymowáním a rozwrhowáním

powrchn nastuje 6
). Ukáže se to potom (bohdá), když

se zwláštní spsob wyuowaní umním 7
) pedkládati bude.

A diwná jist wc, že w tom od starých lépe není pro-

hlédnuto aneb to posawád napraweno, jelikož jisté jest,

že w tom práw píina tak zdlauhawých prospchw leží
8
).

Nebo který tesa tak iní, aby uedlníka swého boením

1

) o imitalores servum pecus! 2
) servum pecus.

3
) method om-

nium artium.
4
) autoích. 5

) artibus.
6
) Nulla diclionaria vul-

garia docent loqui , sed intelligere ; nulla grammatica sermonem

componere, sed resolvere; nulla phraseologia phrasium artificiose

componendarum et variandarum rationem monstrat, sed phra-

sium tantum confusam farraginem objiciunt. Nemo physicam

oculari demonstratione et experimentis doet , omneš textus

Aristotelici aliusve recitatione. Mores nemo per internám af-

fectuum reformationem formát, sed per externas virtutum de-

finitiones et divisiones supericie tenus adumbrat. 7
) speciální

metod artium. 8
) cum ert um sit lam tardorum profectuum

hic causám residere verissime.
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stawti uil (t. stawení rozbíraje, kde se co eho drží, uka-

zowal), než ukazuje mu, jak se to stawí, totiž rozmuje,

otesuje, wrtá, wzdwihá, klade, pojí, stahuje a t. d. Nebo

kdof stawti umí, tomu boiti nebude nic tžkého *)? rown
jako tomu, kdo šíti umí, párati; ješto boením stawti,

a páráním šíti žádný se na wky nenauí.

Jakož pak že se spfisob ten 2
) w školách nenaprawil,

toto twero zlé z toho šlo : Jedno , že umní mnohých na

pauhých jménech 3
) se stawowalo a stawuje, to jest, že ná-

zwy a prawidla wšelikých umní a wd 4
) íkati sic umjí,

co se pak tím w prawd míní, a k emu to jest, ne-

mnoho rozumjí.

Druhé , že žádného umní není nauka wšeobecná 5
), než

wše kusá a látaná, toho kauštk, onoho kauštk, a wše

rzno.

Tetí, že by kdo potom zpátení tau cestau proti pra-

menm wzhru k studnicím chtl, (jakož mnozí jadrnjší

se pokaušejí), pichází jim to tžko, jako proti praudu pla-

wati , a s nemnohým také užitkem. Nebo napiwše se z leda-

jakéhos kališt neb bahna, i istau potom wodu sob kálejí,

i samu studnici zaneišfují. ehož pi sob sami pociujeme,

kteíkoli istší ty praménky maudrosti ped sebau w prawd
widíme, a wšak jich w istot požíwati pro pedešlé mysli

zakalení a zašpinní nemžeme. Protož také ne tak sob,

jako po nás jdaucím je ukazujeme, a k nim cestu strojíme.

twrté zlé , ze zlého posawad užíwaného spsobu 6
)

jdaucí, toto jest, že umní to ze spis 7
) jiných sebrané, po-

dobné jest wystawenému na poswícení sedlskému stromu

(májowí jemu íkají), kterýž a zeleným wtwowím, kwítím,

owocem, wnci, šátky a t. d. obwšen jest, wšak ponwadž
toho z koene wlastního nemá, nemž nésti owoce, a co na
nawšeno, to uswadnúc oprší. Ale lowk dokonale uený 8

)

jest strom na swém koenu stojící, swau wlastní wláhau

se napájející, wždycky stále, a im dále tím silnji, rostaucí,

zelenající se, kwetaucí, owoce nesaucí. Slowem 9
) tedy,

*) žádný kunst. 2
) metod. a

) nomenclatue. 4
) terminos et re-

gulas artium et scientiarum. 5
) scientia universalis. 6

) metodu.
7
) autor. 8

) ex fundamento doctus. 9
) Summau.
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máli to napraweno býti , a umní wlastními koeny w mysli

mládeže mocn se zakládati i šfastn rozrostati, musí napotom

1. Nic pro ní wyprawowání, wšecko smyslem a rozu-

mem wlastním *%

2. Nic nezaínati od ratolestí, wšecko od koene 2
).

Základ V. Pirození, ím dokonalejší dílo obmýšlí, tím

zetelnji na jisté lánky rozdluje, protože kde rozdílu

není, tu smsice jest. Ku píkladu: strom, ím rozloženjší

má koeny, tím mocnji stojí; ím rozrostlejší ratolesti, tím

lepší zetel a weselost dáwá. Podobn žiwoich, ím který

wíce píhbí má w audech, jako k, jelen a t. d., tím hbitjší

jest kbhu; slon, že píhbí w nohách nemá, tžce chodí.

Z toho jde, že pi wyuowání mládeže wšecka slowa

a wšecky wci tak wlastn a pozorn rozestíti se musejí,

aby nikdež nic zamotaného nezstalo, a jedno za druhé 3
)

se nebralo ; zwlášt pak w poátku, dokud se saud neutwrdí.

A protož pewelice mnoho na tom záležeti bude, aby wšecky

školské knihy, od nejnižších slabyká zanauc, wedlé pi-

rozeného spsobu toho co nejpilnji možná 4
) zhotoweny byly.

Základ VI. Pirození w ustawiném zrstu jest; nikdy

nejde zpt, nikdy nestojí, nikdy prwní opustíc nowého ne-

zaíná, ale jen pedešlé wšecko nowého pidáwáním roz-

máhá a sílí. Ku píkladu: w zárodu ptaím co se zaalo

zakládati 5
) hlawau, nohau, kídlem a t. d., to se již nemní,

ale tak zstáwá, sílí toliko, a ím dál tím dokonaleji se

psobí 6
). Podobn owocný strom, co mu koli ratolestí na-

roste, neodmítá jich, ani wláhau neopauští ale krmí a žiwí,

a aby se wjiné ratolestí rozrostaly, psobí, wymín toliko

šupinky nkteré okolo pupenc a owoce ; kterýchž dokud po-

tebuje, dotud je drží, když nepotebuje, odmítá.

Protož w škole

I. spoádati tak uení 7
), aby se nikdy nic zapomínati,

ani, emu se jednau nauí, w stranu dáwati nemohlo, ale

wšudy jedno z druhého wyrostalo, jedno na druhém se sta-

wlo, jedno druhým se twrdilo ustawin.

T

) Nihil authoritale, omnia rationibus.
2
) Nihil methodo ana-

lytica, omnia synthetica.
3
) quid pro quo. 4

) ad hanc naturae

methodum accuratissime. s
) formowali.

6
) formuje.

7
) studia.



103

II. Cokoli se pedkládá, wšemu místn wyrozumti, wše-

. cko pln w pamt wložiti, pidržíni býti mají uowé *).

Nebo ponwadž w tomto pirozeném spsobu *) wšecky

pedcházející wci wšech následujících základem býti mu-

sejí, nelze jinak. A sic Quintilianus napsal (lib. 11, c. 2):

Wšeliké uení w pamti záleží, i darmo uíme se, jestliže,

co slyšíme, mimo jde 3
). ehož užitek druhý ten bude, že

jak wtip astým braušením se zostí, tak pamt astým jí

naplowáním se rozšíí. O emž pkná jsau Ludwíka Vivesa

slowa. Necha za prwního wku cwií se pamt, kterážto

cwiením se množí ; necha mnoho z pamti ueno , s rozu-

mem a asto. Nebo wk ten necítí namáhání, protože wšecko

si rozwažuje. A tak bez namáhání a práce pamt se roz-

šiuje a nejchytlawjší se iní. A jinde: Pamti odpoíwati

nenecháwej. Nekochat' ona se tak prací, jako se množí. Den

co den nco w ni ukládej ; ím wíce w ni ukládati budeš,

tím wrnji wšecko zachowá, a ím mén, tím newrnji 4
).

ehož pirozený píklad ukázati se mž. Strom zajisté,

ím wíc wláhy pije, tím silnji roste, a aby wíc a silnji

pil, k tomu se spsobuje. Protož prwnímu wku w této

ástce naprosto neodpauštti (jen wšak s rozumem) , zá-

kladem bude hojného a mocného w umních prospchu.

Základ VII. Pirození wšecko spolu pojí a wáže usta-

win. Ku píkladu: když ptáka psobí 5
), tak psobí 6

),

aby se jedno s druhým wšecko pojilo , každá kost s kostí,

žílka s žílkau a t. d. naskrz. Tak i
7
) kdekoli jest spojení

jaké, wšudy jest cosi, suk neb uzel, aby se rozesnauti

nesnadn mohlo ; takowí swazowé jsau w klaubích a okolo

píhbí a t. d.

') discipulowé. 2
) metodu. 3

) Omnis disciplina memoria constat,

frustraque docemur, si quidquam eorum, quae audimus, prae-

terflual.
4
) Prima aetate exerceatur memoria, quae excolendo

augetur; multa ei commendentur, cum cura el saepe. Nam
illa aetas laborem non sentit, quia omnia expendit. Ita extra

laborem ac negotium dilatatur memoria , et fit capacissima

(lib. 3.) de trad. Discip. Et. in Introd. adsapienliam dí.) Memo-
riam quiescere non sines. Nihil est, quod aeque labore gau-
deat et augeatur. Commenda ei quotidie aliquid; quo plura

ei commendabis, hoc custodiet omnia fidelius; quo pauciora,

eo infidelius. s
) formuje. 6

) formuje. 7
) item.
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Podobn jest na stromu. Z koene wyrostá snt, ze

snti se rozrostají ratolesti, z ratolestí ratole'stky, z rato-

léstek raubowe, z raub pupence, z pupenc list, kwt a

owoce, takže by na tisíce ratolestí, na tisíce tisíc list a

owoce bylo, není wšak wšecko to než jeden strom; a kde-

koli se co rozrostá neb wyrostá, wšudy jest suk.

Tak i w stawení musejí nejen wšecky pdy, stny, stro-

powé jedno druhým se držeti a twrditi, ale i každé w stn,
pd, stropu dewo a dewko, každý we zdi kámen a ka-

mének tak s jinými wázati, aby na swém míst wzelo a

odtud se nehýbalo ; k emuž skoby, ') hebowé, klíšt, zá-

tesy a t. d. napomáhají.

Z toho jde

:

i. že wšecka uení 2
) po wšecken žiwot tak spoádaná

býti mají, aby dohromady byla celkem, 3
) jako strom na

swém koenu stojící. ehož mustr, dá pán bh, we wšeuce 4
)

naší ukážeme.

2. Že emukoli se uí lowk, nemá nic býti jako pí—

lepek postranní, ale wše jako z koene prw založeného a

z ratolestí prw rozložených wyrostáwající wc. Což jak býti

mže a má, aby wšudy a wždycky jedno z druhého šlo, to

se w následujících knihách pi zwláštním 3
) wšeho rozmení

(bohdá) ukáže, a dokonale teprw didaktiky této užitenost

uhlédá.

3. Že se wšecko, emu se kdo uí, dobe twrditi, a

jako hebíky zaraziti, skobami 6
) a klíštmi stahowati má,

aby mocn trwalo; což se dje udáwáním píin7
), to jest,

když se nejen
,

jak co jest a býti má , ukazuje , ale také

pro tak jest a býti musí , a jinak nemž. Nebo wedti

jest wc za píinau její poznáwati. 8
) Ku píkladu, kdyby

otázka byla, lépeli se dí cunclus populus i totus populus ?

dím cunctus. Nedoložímli pro pak lépe, zapomene na to

žák 9
) snadn. Ale doložímli, že cunctus jest quasi conjunctus^

protož totus že se lépe dí o wci, která sama w sob jedna

A
) klamrowé. *) studia.

3
) byla Encyclopaedia. *) pansofii.

s
) speciálním.

6
) klamry. 7

) docendo per causas. 8
) Scire enim

est rem per causas cognoscere. 9
) discipulus.
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celá jest, cunctus pak o hromad neb pospolitosti njaké; na

to již zapomenauti nesnadné bude, léby píliš hlaupý byl.

Podobn hádají se grammatikái, *) pro se íká : mea refert,

ejus refert? to jest: pro w prwní a w druhé osob ablativa

se užíwá (nebo tak wbec smýšlejí, že ablatvus jest), w
tetí pak genitiva? Já odpowídám, že proto, že refert záleží

ze slow 2
) res a fert, a protož že se íkati musí mea res

fert, tua res fert, ejus res fert; toliko že se prostední s

wypauští; a tak mea, tua že nejsau ablativi, než nominativi.

Zdali tu žákowi 3
) swíce nerozswítím ? Slowem 4

) toto míním,

aby pwody wšelikých slow a základy wšelikých umníwd
i prawidel 5

) ukazowány byly. A to mimo nejwtší potšení

i znamenitý užitek pinese, jelikož dkladnému wycwiowání

cestu twrdí. 6
)

Tedy 7
) wšeho píiny znáti a zpytowati a se uí žá-

kowé. 8
)

Základ VIII. Pirození mezi koenem a ratolestmi po-

mru jistého 9
) šetí.

Ku píkladu: Jak se podzemní koen siln nebo mdle

rozkládá, tak rown nad zemí strom neb bylina, ne wíce ne

mén. Nebo kdyby strom wzhru silnji rostl, koen, mdlejší

jsa, neudrželby ho a wywráceníby jist následowalo
;
pakliby

do koena jen wšecko rostlo , byloby bez užitku
,

protože

strom nese owoce, ne koen.

Chcemeli tedy, aby mládež pewný koen umní wnit

mla, spoádati to bude

:

1. aby wšecko w saud a pamt wkládáno bylo

;

2. wšecko (pro plnjší jistotu) do knih (locos commu-
nes) zapisowáno.

Chcemeli pak, aby ratolesti zewnit mocn se rozkládaly,

pidržeti je: 1. aby emukoli kdo wyrozumí, hned tomu

jiného uil, aby se umní pi každém, a skrze nho i pi
jiném, tak množilo, jak na strom ratolesti, kdež každá ra-

') disputují grammatici. -) jest contractum. a
) discipulowi.

*) Summau. 5
) originationes omnium vocum, a fundamenta om-

nium in artibus, scientiis et regularum. 6
) Quod praeter ju-

cundissimam delectationem insignem quoque habebit usm :

solidissimae quippe eruditioni viam sternet.
7
) Ergo omnia

doceanturj per causas, to jest.
8
) discipuli.

9

)
proporcí.
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toléstka hned zase jiné z sebe wypaustí po wšem strom

;

2. emukoli se kdo nauí, hned aby myslil k emu to obrá-

titi w žiwot swém, aby nic nadarmo (jako strom žádného

mrtwého pupence nedáwá) w sob nenosil ; což jim pí-

klady tmi i jinými ukazowati pijde.

Protož pi rozmowání wšelikého uení J
) šetiti se

musí, aby prawidla a cwiení 2
) wždycky w tak jistém po-

mru 3
) proti sob stawena byla, aby nemohlo než jedno dru-

hým se twrditi. Ale o cwiku 4
) následuje.

Základ IX. Pirození hýbáním astým se erstwí a sílí.

Ku píkladu wejce zahátá pebíráním a obracením; ptáka

žiwého hýbáním, wstáwáním, ústek, nožiek, kidélek rozta-

howáním, pozdwihowáním se, létáním, až do zsílení.

Tak strom, ím wíc wtrem se prowíwá, tím erstwji

roste, tím mocnji se wkoeuje; nébrž rostlinám k dobré-

mu jest píwal, krupobití, hímání, blýskání a t. A.; protož

krajina hímání a wtrm poddaná, mocnjší díwí wywodí,

jiná mdlejší, jako Aegypt.

Tak stawitel musí k dílu swému pauštti i slunce i wítr,

aby wysušowáno a stwrzowáno bylo dílo jeho.

Tak kowá, chceli železo stwrditi a k ostrosti pipra-

witi , musí je tytýž z ohn do wody dáwaje i rozhíwati

i studiti, zmkowati i twrditi.

Z toho jde, že není možné zmocniti se w žádném umní,

le skrze asté opakowání, wyslýchání, 5
) ohledáwání, pokau- í

šení a cwiení. A protož opakowání a cwiení 6
) ustawin

býti musejí každého dne a každé hodiny.

Kdo oku lidskému nco chce w noci ukázati, musí nej-

prwé swtlo rozswítiti, potom wc tu ped oi podati; na-

posledy držeti ji a obraceti tak dlauho, ažby se zrak doko-

nale s ní seznámil. Tak kdo mládež, (jejíž mysl ješt jako

zrcadlo we tmách sedí, oswítiti a wyuiti chce, tohoto trého

newyhnutedln užíwati musí : nejprwé powdíti co nejswtlej-

šími slowy, co chce aby uedlník rozuml, a to bude prawi-

dlo; 7
) potom ukázati mu toho píklad, dwa, ti 8

); naposledy

') wšech studii.
2

) precepta a exercitia.
ó
) proporcí. *) exer-

ciciích.
5
) repetovvání, examinowání. 6

) Repeticí a exercitací,

7
) praeceptum. 8

) a to bude exemplum.
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opakowati 1
) to sním tak dlauho, ažby iwyrozuml, i mluwiti

o tom i dlati to uml; a to bude cwik 2
). A tak trého jest

potebí : prawidla, píkladu a cwiku neb cwiení. Prawidla 3
)

pi každé wci, nejen w literním umní, ale i w mrawích

a pobožnosti, co jak jest aneb býti má, ukazují; píklady 4
)

to wyswtlují a zejmé iní ;
5
) cwiení to, emuž se poro-

zumlo, w rozumu a pamti twrdí, a k užíwání toho hbitost

dáwají.

Bez prawidel býti nemže, proto že ony jsau jako složení

tla z kostí (sceleton) w každém umní. Bez píklad 6
) býti

nemž
,

protože ony jsau jako maso wyplující tlo , aby

podstata byla. Bez cwiení 7
) býti nemž, protože ona tomu

wšemu žiwot a hýbání dáwají.

Bez prawidel 8
) z samých píklad, 9

) šastný býti musí

wtip, aby wcem wyrozuml, jakož na nkterých ídkých samo-

ucích 10
) widíme. A co dím ? Wšak také nkteí neobyejný

zrak míwají, že i w noci widí; ale takowí ídcí. Owšem
pak ídcí jsau, kteíby z samých prawidel n) bez wyswtlowání

skrze píklady 12
) chápali ; což odtud jest, že se wci snáze,

wždycky na ni pohlédnauc, nežli o ní slyšíc, wyrozumíwají.

Protož prawidla a píklady 13
) wždycky spolu jíti musejí. Oboje

to wšak bez cwiení, 14
) to jest, astého optowání a ohledo-

wání, dotud, dokudžby se neutwrdili, nic nedáwá než theoriam,

to jest, powdomost bez umní; jakauž ml onen, emeslu ko-

wáskému celý rok samým díwáním se uící. Nebo že se piln

díwal; spatil a nauil se, jak se železo heje, kuje, obrací,táhne,

štika, aby to neb ono z nho bylo; spatil to prawím a na-

uil se, protože to asto wídal*; ale že ruky nikdy nepii-

nil, dlati potom sám chtje, nic neuml, a umní jeho na

domnní se stawilo. Podobn šewcowský, krejowský neb

jiný uedlník, by pt let u mistra stoje, jak on co mí, krájí,

stíhá, obrubuje, sšíwá, hladí, swírá ,5
), se díwal, neohledu-

jeli a necwií ku práci té sám swých rukau, nic umti ne-

bude. Zdáti se mu sic bude, že umí; bude o tom i mluwiti

*) repetowati.
2
) usus.

3
) praecept, exemplí a usu neb exerci-

tací. Praecepta. 4
) exempla píklad wedením. s

) exercitaci

aneb. 6
) exempli. 7

) exercitaci.
8
) praecept.

9
) exemplí.

,0
j avtoáiááxtoi?. u

) praecept. ") exempla.
,3

)
praecepta a

exempla. ") exercicí.
IS
) presuje.
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umti; ale káželi mu kdo co udlati, nebude wdti, kam

rukau hnauti. Protož musí mistr kowá uedlníku kladiwo

do rukau dáti, mistr šwec uedlníku zmiti, zkrájeti, zstíhati,

(by pak i pokaziti nco pišlo), též šidla a dratwy, jehly

a nití nco podrati poruiti ; tu teprw uedlník uedlníkem,

a brzy potom i mistrem bude. Nebo Ovidius práw jest, že

jediný, kdo umlce iní, jest cwik. Též 1
) což jiný ekl

:

Nikdo nic práw nedlá, leda byw astji naprawowán. A jiný

zase: 2
) že žádný neumí neblauditi, le kdo blaudíwal asto; 3

)

tak také 4
) že žádný dobe dlati neumí, le kdo asto na-

prawowán byl. Uedlník zajisté každý od kazu zaíná
;
pi-

rozené to, protože kdo nikdy nekazí, nikdy neumí, kdo pak

asto ohleduje, asto kazí, a asto naprawowán jsa, omylm
wyrozumíwá, a wyhýbati jim zwyká.

A tak tedy o tom trém (o prawidlech, píkladech a cwikn, 5
)

jak skrze n mládež wésti, dkladn 6
) se wdti musí; že

totiž prawidla 7
) mají býti krátká, píklady 8

) swtlé, cwik 9
)

astý. Nebo o prawidlech 10
) Horatius tak napsal: 11

)

ím kratší a srozumitelnjší prawidla, 12
) tím lepší.

O píkladech 13
) Seneka tak

:

14
) Dlauhá amotawá jest za

prawidly cesta, za píklady ale krátká a psobná. ím wíc

tedy a swtlejších píklad, tím lépe.

O cwiení 15
) Vegetius tak : Wšeliká umní i wšeliká díla

každodenním konáním a stálým cwiením prospíwají. 16
) ím

tedy astší cwiení, tím jistší prospch. A z tohof základu 17
)

jak knihy školy naší, tak i poádek cwiení užiten bohdá

spoádáme.

Základ X. Pirození se rozkládá a množí, kolikerým mž
spsobem. Ku píkladu: Na strom, kolik jen pupenc wy-

') Solus et, artificesqui facit, usus erit. Item. 2
) Nemo quidquam

recte facit, nisi correctus saepius. Item.
3
) Nemo non errat,

nisi qui quam saepissime erravit; to jest.
4
) item.

s
) prae-

ceptis, exemplis, usu.
6
) z gruntu. ') praecepta.

8
) exempla.

9
) usus. I0

) o praeceptech. ") Quidquid praecipies, esto bre-

vis, ut ito dicla. — Percipiant animi dociies teneanlquc fide-

les.
,a

)
praecepta. u

) exemplích. 11
) Longum et perplexum

iter est per praecepta, breve et efficax per exempla. ,s
) exer-

citací.
16

) Omneš artes omniaque opera quotidiano usu jugique

exercitatione proíiciunt.
,7
) fundamentu.
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tlaiti mž (na tisíce jich), tolik tlaí, a z každého aby no-

wá ratolest byla, obmýšlí. Tak w žiwoichu každý aud žá-

dostiw wláhu pokrmu pije a zažíwá, a pewae ješt, jiným

zase dodáwá; tak se wšudy jedno druhým žiwí, sílí, množí.

Z ehož jdé, že máli w uení *) mocné prospíwání býti,

musí Študent

1. wždycky umní žízniti, a odkud mže, ssáti je, to

jest, žádostiw a pozorliw poslauchati, ísti, zpytowati, a na

wšecko, emu nerozumí a neb nedokonale rozumí, ptáti se.

2. Pežíwati a zažíwati dobe, totiž w knihy a w pamt
wšecko piln wkládati.

3. Sdlowati se hned zase s jinými, totiž uiti jiné wse-

mú, emu se sám nauí.

emuž dobe rozuml, kdo prawil: asto se wyptáwej,

wyptané si pamatuj, pamatowanému wyuuj ; tyto ti wci
žáka nad mistra iní. a

) Tak 3
) ten, kterýž ekl : Mnohému

já nauil se od uitelw, a wšak wíce od spolužákw swých,

od žákw ale nejwíce. 4
) Nebo kdo jiné uí, nejen to, emu

se sám nauil, w sob obnowuje, ale i welmi mocn tvvrdí;

a nejen to, emu prw rozuml twrdí, ale i k wyrozumíwání

jinému a jinému sob oi otwírá. Protož Thriverus napsal:

Nikdo nemže mnoho wdti, le kdo sám mnoho uíwal. 5
)

A jiný: Umlého znamení jest, že uiti umí. 6
) Protož slawný

muž Joachimus Fortius o sob píše, že co kdy slyšel neb

etl toliko, to mu díwe msíce wždycky zase wšecko wy-
plynulo; emu pak jiné uil, to wšecko tak jist wždycky

zase ped sebau ml, jako ruce swé ; a že newí, aby mu
to le smrt wzíti mohla. Prcftož radí a napomíná, aby každý

študent míti hledl, kohožby wšemu tomu, emu se sám uí,

uil , by to prý sob za peníze kaupiti, a na to pohodlí swému
ujmu naložiti ml. Ale mžef se to jinak sprawiti, jmeno-

wit, aby každý uitel 7
) swé žáky 8

) k tomu pidržel. Což

takto býti mž. Stráw uitel 9
) pl hodiny w pedkládání

') studiích.
2
) Saepe rogare, rogata tenere, retenta docere, baec

tria discipulum faciunt superare magistrm. 3
) Item. *) Multa

ego didici a praeceptoribus meis, sed plura a condiscipulis, a

discipulis autem plurima. 5
) Nemo potest multa scire, nisi qui

multa consuevit docere.
6
) scientis signum est posse docere.

7
) preceptor. 8

) discipule.
9
)
preceptor.
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úkolu, druhé pl hodiny stráwiti se mž w opakowání 2
)

též úlohy 3
) od samých žákw

,

4
) a to tak, aby komu uitel 3

)

poruí (jen od wtipnjších zaínaje), hned wystaupil, a totéž

co slyšel, jako sám již uitel, 6
) obnowil

; po nmž druhý,

tetí, twrtý (wšak bez poádku, jednak ten, jednak onen,

jak uitel 7
) potebu uzná) wystaupiti , a totéž dlati mž,

dokud asu stauje.

Z toho cwiení pater weliký užitek pjde:

1. Uiní sob uitel žáky 8
) pozorliwé. Nebo ponwadž

to hned opakowati 9
) pijíti má, a každý toho tak dobe na

sebe jako na jiného ekati musí; musí, by nechtl, pozor dáti, aby

wci dobe wyrozuml, a nic nepeslechl. Jakož pozorli-

wost, když jí mládeneek za nkterý rok w škole zwykne,

zwláštní na nm bude klenot po wšecken as žiwota.

2. Zwí uitel 10
) pokaždé na jisto, porozumlili wšickni

tomu, což pednášel, ili nic. A najdeli se co jina (jakož

bez toho ídko býti mž), to hned naprawí, tak že bude tím

jist býti moci, že pochopeno jest.

3. Když se tak nkolikkrát každá úloha") obnowí, i ti

nejhlaupjší žáci' 2
) do ní se wprawují, aby s jinými záro-

we táhnauti mohli.

4. Samým tím opakowáním 13
) tauž 11101111'

4
) sob wšickni

w pamt uwedau platnji, nežby se sní doma' 5
) dosti dlauho

trápili, 16
) takže na noc jen a ráno ji sob obnowíc, jakoby

ji našli, bude, a tím spsobem wšechnm jako ze hry uiti

se pijde.

5. Naposledy, když tak na uitelskau ' 7
) stolici žák 18

)

puštn býwá, dáwá to nejen mysl a chuf k uení, ale i sm-
lost a udatnost k brání ped lidmi do ust poestných wcí.

Což samo weliké jest.

Mž i krom školy to býti, abyjedni s druhými o látce 19
)

té, kterauž kdy w úloze 20
) mají, se radili,

21
) zwlášt jadr-

njší zpozdilejším wždy to wyswtlujíce. K emuž i pidržeti

lekcí.
J
) repetowáni. 3

) lekcí.
4

) discipul.
5
) preceptor.

6
) preceplor. 7

)
preceptor. 8

) preceptor discipule.
9
) repetowati.

10
) preceptor. ") lekci.

n
) discipuli.

I3
) repetowáním.

u
) lekcí.

1S
) privatim.

l6
) macerowali. 17

)
praeceptorskau.

iS
) discipulus.

49
) materii.

20
) lekcí.

J<
} konferowali.



110

je uitel ') má napomínáním a nejhodnjšímu 2
) naízením.

Bylliby w tom kdo nežiwý postižen, owšem pyšný a zpurný,

že by tázán teba a žádán jsa od spolužáka, 3
) pouiti ho ne-

chtl, to písn trestáno býti má.

W písm cwiení 4
) takowé býti mž: pedn aby každý

swau úlohu 5
) wždycky dom pijda pepsal do obzwláštní

k tomu založené knihy; což trwati bude pes celau školu

ceskau i hlawní 6
) pro píiny tyry:

i. Tím lepšímu wštípení napomoženo bude. 7
)

2. Ruka pocvií se w krásopisu a rychlém psaní. 8
)

3. Prawopis ím dále tím wíce se založí a utwrdí. 9
)

4. Dkazem toho bude, že tomu^šemu netoliko se na-

uí, ale i také douí. Nebof nelze bude eho s wtším sp-
chem konati, 10

) než pokud mysl ruce utíkati stauje.

Druhé dobré bude, aby ranní úlohu n
) každý po obd

nejpnv tak prost pepíšíc, hned zatím ji slowy jinými, pak

na spsob listu neb werše l2
) co nejkratšími a nejwybra-

njšími slowy a píklady 13
) sepsal; a to uitel 14

) pi zaátku

popoledních cwiení' 5
) pehlédnauti neb peslechnauti, a kde

poteba pioprawiti mž. O emž w ásteném 16
) wšeho

rozmowání plnji.

. HLAWA XIX.

Jak dlati, aby uení krátké a hbité bylo?

Dobréf jsau to, dí nkdo, ale pracné , dlauhé , obšírné

wci. Nebo k takowému weejnému a plnému we wšem
lowka wycwiení kolik uitel 17

), kolik bibliothek, kolik

let neb wk staowati mž? Odpowídám: Prawéf jest, což

ekl Hypokrates, že uení dlauhé jest. Jest zajisté tak dlauhé,

široké a hluboké, jako sám swt, jejž sob w mysl uwésti

máme. A wšak prawé také, že se dlauhé wci stahowati, a

preceplor. -) Corypheu. J
) condiscipule. 4

) Scriptionis ex-

ercilium.
s
) lekci.

6
)

per lolam vernaculam et classicam

scholam. ') Juvabitur impressio. 8
) Manus exercebilur in callo-

graphia et ra/vypatfia. 9
) Orlhographia sensim fbrmabitur et

firniabitur.
,0
) Teslimonio erit, didicisse omnia haec, et qui-

dera perdidicisse. Non enim perfunclorie quidquam percurri

poterit. u
) lekcí.

1J
) epistolice neb carminice.

,3
J exempli.

H
) preceptor. ,5

) exercitií.
,6

) particalarním. ,6
) preceptor.
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w krátkost uwozowati mohau. Weliký jest nebe i zemi ob-

sahující swt; a wšak jej bh na malikau hromádku shrnul

vv jednoho lowka, a lowka opt w malikau krpji

krwe, jako i celý strom w každém jadérku, celá bylina

vv každém nejmenším zrnku se zdržuje, a odtud wyrostá.

To se pirozen dje. A co pak že i pirození ješt umním
posilowáno býti muž? Jakož není neznámé, že zahradníci

semena tak strojiti umjí, aby we dwau dnech od wsetí,

nébrž díwe wzejdúc
,
pod sebe koeny, nad sebe w na

mocn hnala? Kdo newí, že tkadlci na tisíce tisíc nití

hbit proplétati, a emeslná díla, nástroje k tomu majíc, ho-

towiti umjí? Kdo newí, že mlynái na tisíce tisíc zrn obil-

ných hbit potírati, a mauku od otrub tak istotn oddlo-

wati umjí? Kdo newí, že tesai newelikými presy, skipci,

rumpály a t. d. domy teba zdwihají ? (anby toho sic bez

šiku 1

) sto jonák nedowedlo). Kdo newí. že saukenníci

wáhau, kteráž libru sotwa wáží, kameny a centnée wážiti

umjí? A což aby sob sami uení k hbitému a wtipnému

we swých wcech postupowání žádných šik 2
) a chytrostí 3

)

wymysliti neumli ? Odstup to. Ohledejme tedy, a ponwadž
zaátek hojení jest wyrozumti nemoci, rožwažme, co to bylo,

což posawad umní dlauhým inilo, že mnohý, od kolíbky

do šedin w školách jsa, ješt wšech umní 4
; neprošel, ba

do nkterých jak žiw ani nenahlédl?

Píiny pak prawdiwé jsau tyto:

1. Že nebylo jistého cíle wytknuto, a

2. jistých prostedk wymeno, k nmuž a jimižby

každý nepromnn weden a doweden býti mohl. Což z ped-
cházejících wcí patmé.

3. Že což w pirození spojeno a jako spiato jest, ne-

hledlo se toho také pi uení spolu bráti, a jako spínati,

než po rznu se to wedlo. Ku píkladu: wšudy uili nej-

prw ísti, potom teprw po roce kdyžsi neb po dwau psáti.

Tak i
5
) w latinské škole uili slowm a ei bez známosti

wcí, tak že wšecka mladá léta jen w grammatice a lexicích

stráwili, a potom teprwa w hojnjším wku k filosofii se pau-

') fortele.
2
) fortel. ') grif. ") artes.

3
j Item,
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štli. Tak také *) nutili dítky jen uiti se, uiti jim nedo-

wolowali nikdá; ješto to wše (ísti a psáti, slowm i wcem
rozumti, uiti se a uiti jiného) tak spolu býti a jíti má,

jak w bhu nohy wzdwihati a stawti , w rozpraw poslau-

chati a odpowídati, we he miowé házeti a lapati.

4. Že se nic z prawého dkladu 2
) newedlo a na pra-

meny nerozwodilo, tak jmenowit, aby wšecko umní, jako

z jednoho koene wyrostající, a na ratolesti se rozrostající

strom, ped oima stálo; než hledlo se na umní 3
) jako

na njakau hromadu díwí neb roždí a t. d. , kdež se nic,

co se eho drží, neznamenalo. I chytal jeden to, druhý ono,

an wše rzno bylo.

5. Mnoho bylo spsobw uení 4
); každá škola mla

jiný, ba každý uitel 5
) jiný, nébrž jeden a týž uitel pi

každém umní a jazyku 6
) jiný ; a což nejhoršího, jeden a

a týž w jedn a též wci jednak tak, jednak jinak; protože

když se na základ pirození nepišlo, spsob 7
) ten ustano-

wen býti nemohl, wiklal se wždycky, a ped oima uedl-

ník i uitel se mátl. Odkudž zatemnlost, nejistota, jinak

a jinak jedné a též wci ohledáwaní a pi ní meškání,

naposledy, když jedno tak drsnat šlo, jiného se zdaleka

štítní a hrození, že se mnohý mnohého ani netekl.

6. Mnoho bylo w školách práce, a to roztržité píliš.

Nebo na wtším díle každý z uedlník jiné dlal, a s kaž-

dým obzwláš pracowáno. ož, byloli mnoho žákw 8
), ne-

skonalá tém práce byla , na níž mnoho asu wycházelo

;

aniž bylo možné, aby, než se wypoádali, aneb nkteí za-

háleti, aneb whodiloli se có komu zatím k dlání, pracn

se s tím sami hmožditi nemuseli. Uitelowi 9
) pak nemožné

bylo, aby se neunawil, aneb umlli sebe šetiti, na odbyt

nedlal.

7. Pakli bylo wíce uitel 10
) (jakož každá trochu wyšší

a pednjší škola wíce jich mla) co bylo neztrhání? jeden

toto, jiný jiné wedl; každau tém hodinu pes celý den

jiná úloha 11
) byla, a každý swým spsobem 12

). ímž ne-

mohla než mysl mládeže náramn matena býti.

') Item. 2
) fundamentu. d

) artes. 4

) method. h
) preceptor.

6
) preceptor in quavis arte et lingua.

7
) netrefilo , method.

8
)discipul. 9)preceptoru. 10

) preceptor. ")lekcí.
,2)methodem.
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8. Naposledy, i w jednom a témž umní jeden a týž

uitel *) dowolowal jiné a jiné knihy míti; ten toho spiso-

watele 2
) pstowal, onen onoho, aneb teba jeden a týž roz-

dílné. A zdálo se, že ím kdo wíc spisowatel, 3
) do nichžby

nahlédati, a z nich bráti mohl, má, tím wtší má pomoci,

ano pak tím wtší matení.

A protož nebylo diwu, že peídcí wšecka umní pro-

šli; nébrž diw byl, jestliže se kdo z tch labyrint wymotal,
což jediné wtipnjším hlawám se podailo 4

).

Napotom tedy, aby se takowému mizernému motání a

matení wyhnauti mohlo, naprawiti to potebí bude. W emž
za píklad sob z pirození samého wezraeme tento stálý a

pewný zákon pírody. Co menší mocí lze uiniti, k tomu

neleba bráti wtší 5
). Za píklad pak wezmeme nyní slunce

nebeské, kteréž welikau a jako neskonalau powinnost má,

po wšem širokém okršlku zem paprsky rozsílati, wšechnm
žiwlm

,
podzemním kowm

,
pozemním , hmyzícím se na

zemi , w zemi , u wodách , w "powtí, žiwoichm, rost-

linám (an každého pokolení na tisíckrát tisíc tisíc jest)

swtla, tepla, žiwnosti, erstwosti, síly dodáwati; a

wšak ono wšemu tomu stauje, wšecku powinnost swau

každý rok sob wypoádá. Wizme tedy, jak ono w em
postupuje.

1. Slunce, samo jediné jsúc, zahíwá ne jeden toliko

strom, ale celau zahradu spolu, nébrž celau krajinu a celau

zemi. 2. Jednmi a týmiž paprsky wšechnm swítí; jedním

a týmž oblak sehnáním a zase rozpuštním wšecky za-

wlažuje, jedním a týmž wtrem wšecky prowíwá, jedním

a týmž mrazem wšecky projímá a oberstwuje a t. d.

3. W jeden a týž as po celé zahrad, nébrž krajin, jaro,

léto, podzimek, zimu dlaje, psobí, aby wšecky zárowe

rostliny se puily, wšecky zárowe kwtly, wšecky zárowe

owoce nesly (akoli jedny nad druhé rychleji dospíwají).

4. A dlá to wše jedním a týmž poádkem, jak lni tak

letos, tak pes sto let; jak jeden strom tak druhý wšecko

<) preceptor.
2
) aulora.

3
) aulor. 4

) quod non nisi divinioribus

ingeniis contingebat. s
) hanc immotam naturae Iegem

,
quod

per pauciora fieri potest, ne adhibeantur piura.

8
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z koene w slaup a ratolesti
,
pod krau dewo , a w dew

stržni; jaké spsoby ojeden pupenec, kwt, list, owoce a t. d.,

takowéž druhý, tetí , stý a t. d. nepromnn wždycky. 5. A
wede jednu každau wc ze semene neb koene jejího wlast-

ního , w kterémž zawinuto jest nepatrn wšecko , a odkudž

potom, zarodíc se samo wyrostá, a w ratolesti a prameny

se rozrostá wšecko. 6. A cokoli spolu býti má, spolu wy-

wodí, kwt s listem, dewo s krau, owoce s šupinami a t. d.

7. A wede wšecko po jistých stupních, tak že jedno z dru-

hého samo jde, a wždycky jedno druhému cestu strojí.

8. Naposledy wšeho nepotebného se wzdaluje , a neb naro-

steli co, odmítá je.

Podlé tohoto píkladu, jestliže

1. Jeden uitel 2
) toliko bude w jedné škole,

2. Jedny toliko knihy w jednom pedmtu 3
),

3. Jedna toliko práce w jeden as se wšechnmi,

4. Jedním spsobem 4
) wšecky nauky 5

) a wšickni ja-

zykowé,

5. Wšecko s dkladem 6
), krátce a mocn, aby se jen

rozum jako klíem odmykal, a wci ped ním samy se

rozwínaly,

6. A pjdeli wšecko, co spolu jest, spolu;

7. A to tak, aby emu se dnes uí, to zítejším wcem
základ dáwalo, naskrz,

8. A budauli se piln nepotebné wci odmšowati , bu-

deli (prawím) toto wše; okolek wšech umní že rychle

obejde, o tom tak málo pochybowati teba, jako že slunce

každý rok swt sob wypoádá ; emuž ponwadž sotwa kdo

odepe, než radji, jak by toho dowedeno býti mohlo, tázati

se bude, k tomu pistupme.

/. Jak lo muže býti, aby jeden uitel
' 7
) celé škole stail?

Aby jediný uitel 8
) celé škole jedné stail, by na sta

žák 9
) bylo, nemožné nebude, když wšickni spolu w jednom

pedmtu, 10
) w jeden as, a z jednch knih cwieni budau.

Protož jak slunce nebeské nesstupuje k každému stromu

*) formy. 2
) preceptor.

a
) jedné materii. 4

) melodem. s
) dis-

cipliny. 6
) z fundamentu. 7

) preceptor. ") preceptor.
9
) dis-

cipul. ,0

)
jedné materii.
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neb bylince obzwláš, než z daleka stojíc, we*ejn oswcuje

a zahíwá wšecky, a ony do sebe swtlo a teplo pijí; tak

uitel 1
) s žádným samým nikdy nic af nepracuje, než

se wšechnmi spolu, totiž na kathede nejwýš stoje (na

njž oi i uši wšech obráceny budau) , a jim mluwí , uka-

zuje, píše a maluje ped oi, co poteba, a bude se jímati

zárowe wšech eikowností 2
) ; toliko bude potebí, umti je

sob pozorliwé uiniti, aby za to majíc, že ústa uitelská 3
)

jsau (jakož jsau) ta studnice, odkudž a kudyž k nim wšeli-

jaká maudrost plyne, kdykoli se tato studnice odwírá, zwy-

kali nádobku uší a pozoru hned podstawowati, aby nadarmo

nic neplynulo. Tak když uitel 4
) stále užitené wci, jednu

každau, kde jí místo a as, wynášeti, a žáci 5
) stále na ústa

uitelowa 6
) pozor dáwati budau, nepodobné k wíe, jak

snadn, spšn, mocn wšickni, co jich jest, prospíwati mohau.

Dowésti sob pak toho uitel 7
), aby pozorliwé uedl-

níky ml, takto mže : Pedn nedopauštéti, aby když on co

mluwí, oni mezi tím šeptati, neb pesedáwati, neb se tlaiti,

neb pod se hledti, neb nkam zewlowati mli; než jak oi
uitele 8

) po nich jdau, tak oi wšech jich na nj aby

obráceny, a jako w nj wetknuty byly, k tomu je pidržeti.

Druhé napomáhati jim k wyrozumíwání a w pamt wkládání

nejedním jen smyslem, sluchem, než i zrakem, malowáním

jim ped oi (t. na tabuli), co se jen malowati a psáti rnž

;

též i tetím smyslem, hmatem 9
), poruením jednomu, dru-

hému, tetímu wywstati, a totéž bud promluwiti, neb napsati.

W pedmtech smyslných ,0
) nkdy mohau i ostatní dwa

smyslowé, okus ") a ich, ku pomoci brány býti. Tetí, wpad-

nauti leckdys mž uprosted swé ei uitel 12
) s otázkau

jednak na toho, jednak na onoho. Ty, neb ty, co jsem nyní

ekl? O em mluwím ? Jak jsem to wypowdl? Bylli by kdo

postižen, že nepozorowal, hned na odiwu jiným trestati;

tak se pi wšech bedliwost brausiti bude. Podobn, když

na jednoho otázka jest uinna, hned na druhého, desátého,

tidcátého pro odpowd skoiti, bez optowání otázky, wše

') preceptor. 2

)
griffi.

a
) preceplora. 4

)
preceptor.

s
) discipu-

lawé.
(i

)
preceptorowa. 7

) preceptor. 8
) preceplora.

9
) taktem.

,0
) in Physicis.

n
) košt.

,2
) preceptor.

8*
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k tomu cíli, aby, co se jednomu mluwí, wšickni poslauchali

;

co se s jedním pracuje, wšickni užiti hledli. twrté, do-

woleno býti má, aby když uitel 1
) odmluwí, kdo chce, co

chce, se zeptal, bu že emu nedobe wyrozuml, aneb že

mu sic nco na mysl pišlo , bu tu za uení 2
) , neb ped-

tím prwé. (Nebo se domácích 3
) dotázek nedopauští ; kdokoli

se o s uitelem 4
) raditi chce , weejn 5

) a to iní, aby se

hodilo wšechnm.) Kdo tak asto hýbá, zwlášt užiteným

ním, pochwáliti ho, jednau i wíc, ped jinými, aby se i w
jiných chu dlala. Pakli kdy žádný se neptá, sám uitel 6

)

nech se jednoho, druhého, desátého zeptá, jak tomu neb ono-

mu srozuml; tak aby po každém tení 7
) chwíleka tako-

wými dotázkami stráwena byla ; znamenit to pozorliwost

brausí. A takowé pozorliwosti za nkterý rok w škole zwyk-

na mládek, bude na sob míti 8
) zwláštní klenot po wše-

cken žiwot. že cokoli dlati bude, wšecko myslí pítomnau,

jadrnau, oprawdowau dlati , a wšecko , co kde ped ním

jest neb se dje, sám, neekaje, aby se do nho cpalo, chá-

pati a jímati bude. A takowé školy majíc, jakžbychom zna-

menitých lidí míti nemli? Nech to rozwáží, kdo rozwážiti

umí.

Díli nkdo: A wždyf pihlídati k každému potebí, do-

beli sob úlohu 9
) píše, jak sob šwarn knihy chowá, wy-

slýchati je z pamti íkající, a podobné ; k emuž, když

mnoho žák 10
) , mnoho asu a práce potebí. Odpowídám,

na wšecko jest rada. Pedn, a sob uitel 11
) školu rozdlí

na desátky, 12
) a w každém desátku nejwtipnjšího jiným

wystawí za dozorce 13
), kterýž jakožto poruný uitel neb

pomocník 14
) jiných hledti bude, aby wšickni jako wždycky

pítomni byli, aby pozorowali, aby šwarn knihy i wšecko

chowali, aby dobe napsané mli, aby, co z pamti umti

mají, umli, ped každým odíkáwáním 15
) je sám wyslýchaje.

Uitel 16
) toliko jako k wíe pihlídaje, pi každém wyslý-

chání 17
) jednomu neb dwma (bez poádku) písma a wýtahy 18

)

') preceptor.
2
) lekcí.

3
)
priwatních. 4

) preceplorem. s
)

pub-

plice.
6
) preceptor.

7
) každé lekci.

8
) to na nm. 9

) lekcí.

,0
) discipul. u

) preceptor. ") decurie.
,a

) inspektora. H
) pre-

ceptor neb pedagog. ") každau lekcí.
16

) preceptor.
17
) každé

lekcí.
1S

) dictala a excerpta.
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peísti káže, nejen rozwláit a zeteln O ale i doslowným 2
)

doložením punkt , árek 3
) a t. d.

,
jiní pak do swých

hledíc, af oprawují. Mž i nahlédnauti jednomu neb dwma
(zwlášf, kterým nedowuje), a kdoby koli w nedbalstwí

postižen byl, trestati.

Ale o tom, jak uitel 4
) w škole plný ád míti mž, aby

wšecko, co jíti má, pln šlo, níže w obzwláštní hlaw wy-
psáno bude.

II. Jak býti mz, aby se z jednch knih uili wšickni?

Jedny toliko že mají býti knihy w jednom pedmtu, 5
)

a to w cele' škole, toho základem jest tato sada 6
), že wtší

poet pedmtw iní mysl roztržitau, 7
) to jest: že ím kdo I

eho wíce ped sebau má, tím pi tom roztržitjší jest. Protož
j

1. weliké pispoení 8
) bude, wšelijaká školní náiní neb

náadí 9
) (tabule, pedpisy, slabykáe, slowníky, mluwnice, roz-

mluwy, slowem 10
) knihy a nástroje wšech umní) zhotowené

míti, protože když uitel 11
) teprw tabulky dlati, pedpisy

hotowiti, prawidla a písem 12
> wýklady do péra dáwati 13

) a po-

dobné wci shledáwati ieprw má, píliš to mnoho asu
wezme, a nemž býti než wšecko jinak a jinak, a na wt-
ším díle hak mak. Protož dobré bude, wšecky knihy, co se

jich koli we wšech tídách školních 14
) potebuje, s hotowými

wýklady tištné míti. Tak zajisté, co se na diktowání asu
wynakládá, užitenji se na wyswtlowání , opakowání, wy-
slýchání, J5

) a skrze rozliné píklady w mysl wkládání obrá-

titi mž; a neteba se báti, aby kdo zle psal, a na nejisto

se potom uil ; neteba ani s pehledáním asu maiti, a bude

wšecko na jisto. Aniž kdo mysli, žeby se tak uitelm 16
)

píliš howlo. Nebo jakož eský kazatel, když tení eské 17
)

z biblí peta wyswtlí, a užitek jeho poslucham k po-

uení, napomenutí, wýstraze, potšení ukáže, dosti uiní po-

distincle.
2
) textown. 3

) kommat. 4
) preceptor.

s
) w jedné

materii. £
) toto axióma. ') objecforum pluralitas distrahit

sensum. 8
) compendium. 9

) instrumenta scholastica.
,0
) wo-

kabuláe, grammatiky, colloquia, summau. n
) preceptor. n

) dik-

towati, formowati, precepta a textu.
13

) diktowati. u
) klas-

sích škol. ,s
) repetowání , examinowáni. ,6

) preceptorm.
") text eský.
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winnosti swé, by on pak sám toho tení *) w židowské ei
newykládal, než jiní. Nebo poslucham na tom nic nezá-

leží, jako i žákm 2
) na tom, uitelli 3

) jim sám z swé hlawy

co wykládá, i kdo jiný to uinil, když jen co míti mají,

mají; nébrž jest to jim i uitelm 4
) daleko užitenjší, aby

hotowé bylo wšecko.

2. Tak škole dobré knihy a jiné spráwy opatíc (aby

žádného w tom nedostatku nebylo), dobe uiní uitelowé, 5
)

aby jiných, postranních zatím ani do rukau bráti žákm 6
)

nedopauštli
,
protože ím mén jiné w oích, tím wíce tyto

w mysli budau; nezmýlí to.

3. Dobré také bude, aby knihy wšecky byly jednoho wy-
dání 7

) w celé škole, aby se i stránky i ádky, i wšecko

srownáwalo, a to jak pro ukazowání, s
) tak i pro místní pa-

matowání, 9
) aby w niemž žádného nejmenšího ani matení,

ani meškání nebylo. Za kterauž píinau pi každé pední

a hlunjší škole (aneb aspo nedaleko odtud) knihtiskárnu 10
)

míti potebí bude.

///. Jak to býti muž, aby w jednu a túž chwili jedno a téz

dlali ivšickni?

Užitené že jest, aby w jednu chwili jeden toliko ped-
mt wyuowán 11

) byl w celé škole, odtud patrné jest: 1. Že

když okolo jedné a též wci pracují mnozí, snáze pospolné

mezi žáky horlení, kteréž ostnem hýwá pilnosti,
12
) se zancuje,

a jeden od druhého pochop bere. 2. Jest wšechnm lépe,

protože jeden druhým ostí. Nebo když jeden sám neb ne-

mnozí uitele 13
) poslauchají, leccos mimo uši a mysl utee,

to tam; ale když wšickni spolu, neztratí se nic; každý nco
chybí, a potom pi spoleném wšeho opakowání ,4

) wšecko

se najde, wšecko wšechnm k užitku bude. 3. Snáze jeden

na druhém wadu 15
), chybu, omyl, nedostatek uhlédá, než na

sob sám; a když pi jiných omyly naprawowati widí a slyší,

pijde to i jemu samému k užitku. Protož setník, 16
) wojáky

') textu. 2
) discipulm. 3

) preceptorli. *) preceptorm. 5
) pre-

ceptori. 6
) discipulm. 7

) edicí.
8
) allegowání. 9

)
propter me-

moriam localem. I0
) impressí. ") materie traktowána. ,a

) aemu-

lationes, jenž jsau diligentiae calcar. ,3
) preceptora, l4

) re-

wání. ,s
) vitium. 46

) hejtman.
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nowé sob cwie, nepáe se s žádným jedním samým, než

do pole je sob (jak mnoho jich má) wyweda a spoádaje,

wšechnm spolu, jak kterau zbra do rukau bráti, jak se

s ní zatáeti, jak dorážeti, odrážeti a t. d. ukazuje. A na-

prawujeli w nem jednoho obzwlášf, nedlá toho w kaut

nkde, ale tu pede wšemi, aniž dá jiným zatím zewlowati,

než porauí hledti, aby jednoho cwiení wšech cwiení

bylo. Slowem, *) jak peka jedním zadláním a zatopením

mnoho žemliek, a cihlá mnoho cihel pee ; též knihtiska2)

jedním formy nasazením množstwí knih tlaí, a jedním opra-

wením 3
) wšecky oprawuje :

4
) tak uitel 5

) jednmi úlohami

a cwieními 6
) welikému množstwí žáctwa 7

) spolu slaužiti

muž; jen když se wšickni spolu wedau , a w jedné a též

wci 8
) wždycky wšickni pracují.

Ale jak to pak býti mž ? Tak aby uitel 9
) nepijímal

mládeže do školy leckdys, než jednau w rok, a to wšecko

škole dosplau mládež celé obce w jeden den, tak jako

slunce jednau w rok, z jara, se wšemi rostlinami spolupráci

zaíná. Potom poteba uiteli, 10
) aby wšecko tak na dny

a hodiny rozmené ml
,

jakžby staowati mohli wšickni.

O emž plnji w hlaw 26.

IV. Jak to býti muž, aby jedním spsobem 11
) V)šecka pra-

widla**) a wšickni jazykow wedeni byli, to se w hlawách

následujících 20. 21. a 22 zetedln ukáže.

V. Jak mládeže rozum krátce a hbit otwirati?

Z jednoho, k jednomu, skrze jedno wšecko;' 3
) kdo to

wšudy ukázati umí, ten rozum na wšecko jako klíem ode-

mknauti umí, to jest, kterak wšecko z jednoho konce 14
) wy-

wstáwá, k jednomu cíli jde, a jednau cestau. Tak zajisté swt
od jedno ho boha jest, z jedné materie (mrákoty) postawený,

jedním ohnm (swtlem) spoádaný, k jednomu cíli (aby

obrazem byl sláwy jeho) obrácený. Tak lidské pokolení

z jednoho lowka Adama, jemuž jediná pidána pomocnice

') Summau. 5
) impressor. 3

) korrigowáním. 4
) korriguje.

s
) pro-

ceptor. 6
) lekcími a exerciciemi. 7

) discipul. 8
) materii.

9
) preceptor.

i0
) preceptoru. ") metodem. ") discipliny. ") Ab

uno, ad unum, per unum omnia. ") terminu.
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Ewa, a z nich již popoád wšickni k jednomu cíli. Tak na

stromu z jednoho koene jeden snt, a z nho ratolesti ne-

síslné, a wšak jedno z druhého wšecko pirozeným poád-

kem a t. d. Týmž spsobem rozum lidský jisté swé základy

a koeny má w malikém potu, 1
) kteréž jen obžiwíc dobe, na

jisté ratolesti a neskonalé samy se rozrostati budau, a to erstw
a hbit. Aby pak tomu wšickni mládež cwiicí i sami rozumti,

i w mládež to uwoditi mohli
,
potebí bude knihy wšeeh

umní nowým spsobem 2
) sepsati , a to tak, aby tytéž knihy

kratiké, a wšak k prawému, snadnému a hbitému každé

wci ped oi pedestení dostatené byly, a práwem klí

rozumu slauti mohly. Welikými zajisté rozdutými bucefaly

mládež wycpáwati, k žádné platností není. Wíce lidskému

žaludku pastwy dá skywa chleba a nápitek 3
) wína , nežli

koryto plné plew a wody. Lepší w mšci peníz zlatý je-

den, nežli olowných plný pytlík ; an to bh ukázal , když

prorokm swým knížeky malé, popsané wšak wnit i ze-

wnit, pozíti daw (jakž se Ezechielowi a Janowi stalo), na-

plnil je umním welikým. To zajisté nepromnn prawé z-
stáwá, což w hlaw V. oznámeno, že lowk sám w sob
má wšecko, a nepotebuje, aby clo nho wnášíno bylo cokoli

(sicby neskonalá práce byla, nébrž nemožná); než potebuje

toliko, aby mu klí podán byl, kterýmž by se mu smysl ode-

mknul a swtlo, pi nmžby spatowal wšecko. To když se

pi nm sprawí, mže k spatowání božských i lidských skutk

i k tení jakýchkoli knh puštn býti ; bude již rozumti wše-

mu sám od sebe.

VI. Jak dlati, ady se jednau prací dwojc neb troje

wc dlala?

Ze se mže w jeden as, a jednau prací nkolikeré

spolu sprawowati, toho píklad pirozených w celém swt
plno máme. Strom zajisté jednoho a téhož jarního asu
i pod zemí roste i nad zemí, i na ší se sílí i na wýš,

i kwt zakládá, i listí i owoce twoí 4
) i jádro w nm, a šu-

pinu neb skoepinu okolo a t. d. Podobn se pi zakládání 5
)

') principia vocat.
f)
metodem. 3

) trunk.
4
) formuje.

J
) formowání.
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a zrostu žiwoich dje. Mezitím každá stromu ásteka,

každý w tle aud wíce než jednu powinnost má. Nohy za-

jisté lowka i zdwihají, i nosí, i stawjí, i obracejí rozli-

ným spsobem. Ústa jsau i wrata tlu, i mlýn potrawy po-

tírající, i trauba, kdy poteba, znjící. Plíce dýcháním swým
i srdce ochlazují, i mozek oerstwují, i w chtánu napiatém

hlahol dlají a t. d. A že totéž mže býti i w wyuowání
lidí, aby každé práce dwj neb trj užitek byl, toho sám mistr

nebeský duch swatý wpísm swém zetedlný píklad ukázal

;

w kterémž akoli pední wc jest uwozowání w srdce lidská

známosti a bázn boží, a wšak pi tom i wšelijakých ctností

zrcadlo, i obecné *), domowní a] wálené spráwy obraz 2
),

nébrž i emesla rozliná, i djepis prawý i zempis, i silo-

skum, i prostowda, 3
) dialektika i rhetorika ušlechtilá a t. d.

obsažena jest, tak že práw jest krátký pehled weške-

renstwa, 4
) jakž Triumphus biblicus Alstedii ukazuje, a wši-

ckni práw cwiení to poznáwají, že o emkoli kdo pemy-
šlowati neb psáti zane, na wšecko w písmích i prawidel 5

)

i píklad se dosti najde; ehož žádná jiná kniha w swt
nemá. Mže tedy a má w cwiení mládeže tak postupowáno

býti, aby každá hodina a wedená w ní práce wíc než jeden

užitek nesla. Což se stane, jestliže wždycky, 6
) co s ím

spiato jest aneb se drží, spolu brána budau, ku píkladu:

rozumti wcem a slowm, ísti a psáti, uiti se a uiti

jiného. Protož nápotom

1. wci a slowa tak spolu wésti, jak se wíno s sudem

wozí, me s pošwau nosí, dewo s krau, a owoce s šupi-

nau roste. Kterému tedy koli jazyku uiti se bude mládež,

i mateskému, slaužiti se jím musí, aby cokoli jmenowati

slyší a tau, hned také rozumti wci tím wyznamenané mo-

hli, což podlé položených již prawidel 7
) nesnadné nebude.

A zase, cokoli widí, slyší, cítí, jakýmkoli spsobem , aby to

wypowídati se uili
,
pidržeti je , aby se wždycky rozum

a jazyk spolu brausil.

2. ísti a psáti wždycky a w každém jazyku také spolu

jíti má. Pi dtech zajisté, kteíž nejsauce do školy obra-

*) politické.
2
) muslr. s

) hisloria prawá, i geographia , i fysika

i metafysika. 4
) universi epitome. s

) regulí.
6
) relatum a cor-

relatum.
7
) regulí.
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ceni, mateskému písmu uiti se mají, nemž platnjší wymy-
šlena býti bu ostruha neb nástraha

,
jako aby písmena ')

znáti nejinak, než skrze psáni jich ueni byli
;
protože k ma-

lowání dtem pirozená jest chu, a mezitím dwojím sp-
sobem obraznosti se napomáhá. 2

) Podobn když se plnji

potom a pkn již psáti uí, ne na jiném, než co sic bez

toho w pamt uwésti poteba, a se uí; s polowici ubude

práce. Ku píkladu, když se latin, ecky, hebrejsky uiti

mají, ísti naped se nauiti poteba
;

prawda jest. Ale na

em? Zdali na leda písmu, 3
) jemužby nerozumli? Nikoli,

ale wzíti k tomu wc 4
) kteréž bez toho potom uiti se pi-

jde, totiž skloowání a asowání, 5
) na tch se lámati tením

i psaním toho, až se oboje ist ote. Z toho pjde twer
užitek : Pedn, ísti se nauí, a to snáze než na jiném pís-

m, 6
) ponwadž se jen koncowé slow mní; ímž se potom

i pozornost sama tím lépe brausí. Druhé, oblomí sob
w cizím tom písm ruku. Tetí, nauí se wýznam 7

) nkte-

rého toho slowa. twrté, spsob skloowání 8
) (anby se jim

bez toho obzwlášf uiti pišlo, a nebyloby bez nesnáze a tesk-

nosti) w pamt sob jako ze hry uwede. A téhož se pi
wšelikém spsobu uení 9

) šetiti mž, aby se dlaje to, což

se dlati má, následujícímu brána otwírala, a tak jedné každé

práce dwj a trj užitek byl. O, jak to peušlechtilé pi-

spoení! l0
)

3. O uení sebe i jiného, wždycky spolu, ukázáno w
hlaw XVIII. zákl. IX. ; což, ponwadž nejen k mocnosti,

ale i hbitosti prospíwání napomáhá, sem také pináleží.

VII. Jak dlati, aby wšecho po stupních šlo?

Wzor toho ukázán w hlaw XVI. zákl. V., VI., VIL,

VIII., a w hlaw XVIII. zákl. V., VI., VII. A podlé toho

wzoru uspoádání n) býti musí wšech nowých tch, o nichž

mluwíme, školních knih, s pipojením k tomu pro uitele 12
)

jisté a neomylné zpráwy, jak jich užíwati, a wšeliké umní
rozkošn po stupních w mládež uwoditi mají.

*) liter.
2
) duplici sensu vis imaginativa juvatur. 3

) (extu.

*) materii. s
) deklinací a conjugaci. 6

) textu.
7
) signifikaci

8
) formu deklinací. 9

)
pér omne studiorum genus. ,0

) com-

pendium. ") sformowání. 12
) školmistry.
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VIII. Kterak weci nepotebné odmesowány býti mají?

Mže se mládeži i na samých wcech nco uspoiti

;

nezanášeje totiž žádného tím, k emuž mu pirození spsob-

nosti nedalo. Nebo jakož rostliny jiné a jiné swé powahy

mají, nkterá chce wlhka, jiná sucha, nkterá zemi mastné,

jiná písité, nkterá roste na wýš, jiná na ší a t. d. jak

díwí nkteré jest mkké, jiné twrdé , nkteré se dátáhnauti,

neb štípati, neb na haužwe krautiti, neb w nádoby strauhati,

neb hladiti, neb rýpati a t. d. jiné nedá ; k jeden má pa-

trnjší k tahu sílu, jiný k [bhu erstwost
,

jiný k ježdní

obratnost, jiný k boji udatnost a t. d. jak pes, jeden se

hodí ženským 1

) na klín, jiný k wratm na etz, jiný

owáku k stádu, jiný mysliwci, a to opt jiný k slídní,

jiný k honní, jiný na ptactwo powtrní, jiný na ptactwo

wodní: týmž spsobem wtip hlaw lidských k jinému a ji-

nému jest. Nkdo ke wšemu jemný jsa, k hudb 2
) jest ne-

spsobný 3
); jiný kpoitástwí, 4

) jiný k básnictwí, 5
) jiný ku

písastwí, jiný k jinému ani mysli ani wtipu nemá. Jakož

tedy daremné jest z chrta chtíti wyžlence udlati , aneb

z wyžlence chrta, daremné rukáwního psíka k stádu dáwati,

daremné stádního k mysliwci a t. d.; tak 6
) jakož daremné

jest pokaušení, z osyky haužew krautiti, z borowice šály

strauhati, z fládru obrázky rýpati, eben štípati a t. d.
,

pro-

tože každá ta wc ne k tomu jest , aniž mže wšecko ke

wšemu býti; protož k wcem rozdílným rozdílných powah

a náklonností poteba; žádný pak mimo to, což mu dáno,

wzíti sob nic nemž.
I lowka tedy k tomu, k emu ho pirození newede,

pes moc pece chtíti hnáti, jest š pirozením daremn zá-

pasiti; (nebo uící není pánem, ale sluhau pírody; není pe-
twrcem ale utwrditelem,) ') aneb se nic nedowede, aneb nic

zwláštního. Protož lépe jest, k emu koho pirození newede,

z toho jej propustiti, w nadji, že se to jinau stranau na-

hradí, jakož obyejn býwá. Neb když se na strom jeden

raub neb ratolest zesne, ostatní rostau tím mocnji. A když

') do fraucimoru. 2
) muzice. *) asinus ad lyrara.

4
) aritmetice.

5
)

poesi.
6
) item. 7

) Docens enim naturae famulus est , non

dominus; coníirmator, non reformátor.
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žádný k niemu pes moc a wli swau nebude hnán, nebude

míti, cožby se mu píilo, a dlauhau dlalo chwíli; s chutí

a hbit pjde mu jiné wšecko.

HLAWA XX. *)

Krátké obnowení, jak snadn, mocn a hbit
lowk nauen býti mž, znáti ehokoli.
Složmež to již w jedno, 2

) aby pospolu zeteln stálo

wšecko, a nejprwé, jak se snadn, mocn a hbit uiti má-

me znáti wci; potom jak snadn, mocn a hbit dlati wše-

cko, jak snadn, mocn a hbit w jazycích prospíwati, jak

snadn, mocn a hbit w mrawích cwiiti , a naposledy i w
pobožnosti.

K nabýwání známosti wcí pináleží oswcowání wtipu,

aby jemn bral, co se mu poskýtá, wšecko, a zostowání pa-

mti, aby, co chopí jednau, stále zdržela.

Wtip lidsky snadn oswítíš, aby i nejskrytjší wci chá-

pal, jestliže

1. pokaždé uícího se 3
) nastrojíš, aby k spatowání

wci s chutí, žádostí a pozorliwostí pistupowal. Což schwá-

lením jemu wzáctnosti, užitenosti, líbeznosti wci té, k níž

pistupuješ, nesnadn se sprawí;

2. po stupních ho powedeš od wcí bližších k dalším,

a znamenitjších k neznámjším.

3. Jestliže jemu wšecko , co chopiti má , wymalowané

(nemžli sama žiwá wc tu býti) ped oi postawíš, makati,

wonti, ochutnati 4
) mu každau wc dada, aby wlastními swý-

mi smysly jí se dotýkaje, s ní se seznámil.

4. Jestliže mu teprw o ní wyprawowati budeš, což jest,

odkud, k emu, kdy, jak, pro, pokud se jí užíwá , a wše

eí krátkau, prostau, srozumitedlnau.

5. Jestliže se tytýž zeptáš, rozumíli , a aby to sám ob-

nowil, poruíš; kdež nepochopilli eho práw, plnji mu to

wyswtliti, a opt po druhé i po tetí wyslechnauti 5
) (wše

pátelsky, wlídn, domácky), píina bude.

6. Naposledy, jestliže ho wždycky od weejnosti powe-
deš , naped auhrnkem celau Wc pedkládaje, a potom ji

*) Specialisscientiarummethodus. 2)summu. 3
) discenta.

4
) koštowati.

5
) cxaminowati.
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drobnji po ástkách rozbíraje dokonce, a neb pokud teba.

Tak wyrozumí wšemu, aniž možné bude newyrozumti. Nic

mu nebude tak subtilného, ani tak twrdého, ehoby nepro-

nikl; nic tak wysokého, ani tak hlubokého, ehoby nedosáhl

;

nic tak širokého ani tak dlauhého , ehoby neobsáhl. Ku
píkladu: o složení lidského tla weliké knihy se píší, a

znáti je za nemalé umní se drží, a na samo to mnoho asu
se wynakládá

,
ješto to naším spsobem *) ani tžká ani

dlauhá práce nebude, takto : Wezmi z pýtwy 2
) nkterau kost-

ru3) tla lidského, anebo místo kostí z dewa je udlati dej,

a napsati na každé kosti ernidlem zetedln jméno a po-

winnost její, udlati za tím z jirchy wnitní audy, jazyk,

jícen, žaludek, stewa, játra, srdce, plíce, ledwiny, slezinu

a t. d. , každý w té. míe welikosti a podob, jak w tle

jest, a napsati opt, co jak slowe. Týmž spsobem, z jirchy

také udlati se mohau žíly , tepny ,
4
) nerwy , swazowé,

swaly, 5
) a opt jmény swými wyznamenati; naposledy potáh-

nauti celé tlo kozí. Tuhle píweda žáka, pirozeným 6
) wcem se

uícího, jedno za druhým rozwínaje, ukáže mu powlown wše-

cko ; a on jako ze hry wyrozumí wšemu. Jakžby to chybilo ?

jen že na pistrojení toho práce, nákladu, a owšem pilnosti a

prozetelnosti potebí bude. A takowé wtipu braušení bude

i pamti ostení; nebo emu kdo jednau práw místn wy-
rozumí, na to zapomenauti nesnadno jest, protože se tu

hluboce w mozk wryjí a wštípí. A wšak pšedce obzwláštní

na cwiení a twrzení pamti chytrosti 7
) míti sluší, zwlášf

tu, kdež se mnohým a rozliným wcem uiti pijde, a ne-

bezpeenstwí jest, žeby jedno druhým tytýž zastínno, ba

zawaleno a zasuto býti mohlo.

Trj pak jest prostedek k twrzení pamti.

:

Malowání ,

Zapisowání
|

wšeho, s ím se kdy zachází.

Opakowání 8
) (

O zapisowání dobré jest spozorowání Ludwíka Vivesa 9
)

4
) methodem. 2

) anatomie. 3
) skeleton. 4

) arterie.
5
) musculi.

6
) Physicae discipulum. 7

) gryfy.
8
) repetowání. 9

) observací.

Ludovici Vivis (lib. de trad. Discipl.)
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tmito slowy: 1
) Peužitené prý jest, co sob wpamt u-

wésti chceme
,

psáti to. Aniž zajisté jinak to wázne na

srdci než na papíru, protože pozorowání pi tom, co píšeme,

déleji se mešká. Za to tedy nech mají wšickni, že k na-

bytí hojného umní nic tak nenapomáhá, jako mnoho a asto

psáti, mnoho papíru a ernidla pokaziti. A protož naízeno

býti musí, aby cokoli se w školách žákm pednáší (hned

od té abecedy zana,) to wšecko oni psali, jmenowit, nejen

co uitel 2
) ped oi jim na tabuli psáti bude, po nm pí-

šíce , ale i wlastní ty swé tištné knihy, z nichž se uí, pe-
pisujíce , a owšem, cokoli dále potom kdy potebného uka-

zowati bude uitel,3) wšecko z ústmluwícího pérem uchwá-

cujíce, a na papír uwodíce. Což jak by se dáti mlo, aby

nic s sebau nesnadnosti a tesknosti neneslo , než libost ra-

dji, ukáže se w uspoádání 4
) školy eské i latinské , kdež

se wci té i líbeznost i mnohotwárná užitenost oit spatí.

Opakowání 5
) také potebné jest

,
protože se ráz na

penízi nkterým udeením lépe než jedním neb druhým wy-

razí. Protož co uitel 6
) chce, aby dobe spaníatowáno bylo,

to pi každé úloze 7
) pedn sám jednau, po druhé, po tetí

wypowí. Druhé to též hned také jednomu, druhému, tetí-

mu a t. d. (a jiní a poslauchají) obnowiti porauí. Tetí,

chwílku jim dá k uwedení sob tichým opakowaním 8
) w pa-

mt. twrté, hlasit zase a z pamti již íkati poruí. Po-

dlé ehož nikdy wíc na jedenkráte uitel 9
) a nepedkládá,

než co se za twrt hodinky dostaten pedložiti a wyswt-
liti mž. Druhé twrt hodiny a je wyslýchá, l0

) wyrozum-
lili ? Tetí twrt hodiny ticho bu, a každý tomu na pamt
se u. Naposledy, jeden po druhém z pamti to íkejte.

Tak nebude možné, aby hluboce w pamti wždycky neu-

wázlo wšecko. A wŠak ješt naídí jim každé soboty opa-

kowání, u) aby jeden druhého wybídnauti, a s ním se o to,

') Utilissimum est, quae memoria continere cupimus, ea scribere.

Neque enim aliter infigunlur stylo in pectus, quam in chartám

;

quia videlicet allentio in eo, quod scribimus, diutius immoratur.

Item persuadeant sibi omneš, quod rcvera est, nihil ad amplis-

simam eruditionem perinde conferre , ut et multa, et multum

scribere , multum alramenli et chartae perdere. 2
)
preceptor,

3

)
preceptor. 4

) informatorium. s
) repetowání. 8

) preceptor.

') lekcí.
8
) repetowáním. 9

) na lekcí preceptor. 10
) examinuje.

") repetowání.
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kdo wíc a lépe z wci téhodne toho pedkládaných pamatuje,

ohledati mohl ; kdež kdo pilnjší bude shledán, pochwalu od-

nese. ímž netoliko se wšecky zwláštnjší wci obnowí,

ale také k optowání sob domácn *) podntem to bude.

K kterémuž domácímu opakowání 2
) rada se jim dáwati má,

aby na wšecko prawidlo jisté bylo, kdy a jak to dlati

mají, jmenowit weer a ráno. Weer má každý pilný Štu-

dent, wezma knížky swé, pebhnauti wšecko to, co toho

dne slyšel, psal, etl, z pamti se uil, a na to pánu bohu

se pomodle spáti jíti, tak wšak, aby co nejpilnjšího z tch
wci jest, to sob nejpednji w mysl wzal , a s tím i na

loži ješt se obíral, ažby usnul. Nebo, co se tak u weer
pamti swí, to ona ráno jakoby našla. O emž L. Vives

tak dí :

3
) Na odpoinutí jíti maje wždycky ti (neb slyš)

nco pamtihodného, o emžby i sníti užitené a milé bylo,

a ty i z noních widní prospch bral. Jakož co jiného

míní w žalmu Dawid, že prý i w noci wyuují mne ledwí

má ? (Žal. 16. 7.) Protož ráno procite, a bohu za ochranu

podkuje, hned se na werejší wci nawraf, je myslí pe-
bíhaje, sob obnow. Takowé toto kolikerým spsobem wci
jednau wtipem pochopených, optowání, nemožné jest, aby

jich w pamti dobe ustanowiti nemlo, zwlášt když podlé

spsobu 4
) tohoto wšech wci, na nichž umní maudrosti

záleží, takowé spoádání, sjetí a sptí bohdá bude, aby ne-

mohlo než jedno na druhé staweno, a samo jedno druhým

twrzeno býti.

HLAWA XXI. 5
)

Jak snadn, mocn a hbit lowk nauen býti

mž, dlati ehokoli?

K k tahu, pták k letu, a lowk ku práci, íkáwali

staí. Protož není dosti prohlédati w školách wci, a jak

co w swt neb w knihách jest, wyrozumíwati. Práce také,

a to rozliné, umti poteba, rukama, nohama, jazykem, hla-

*) priwátn. 2
) priwálnímu repetovvání.

3
) Cubitum iturus lege

vel audi aliquid dignum, quod memoriae mandetur, el de quo

salubre ac jucundurn sit per quielem somniare, ut etiam noc-

turais visis discas et fias melior, to jest.
4
) methodu. 5

) Spe-

cialis methodus artium, t.
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wau, srdcem a t. d. A nelže Vives: 1
) Že známost wcí

snadná a krátká jest, a mimo líbeznost wíce nic nepináší

;

ale známosti k skutku wedení to že pracné a dlauhé, wšak

mnoho s sebau užitku nesaucí jest. Nic mén i dlati wšeho,

k emu stwoen jest lowk (audy jen zdrawé maje,) snadn

se nauí, jestliže mu

:

1. Ne od makowice stawení zaínati , než od gruntu,

poruíš, to jest, nebudeš mu toho, se ho ješt není, uklá-

dati, než od malika zaínaje, po stupních ho powedeš ; takt

pjde do wšeho šastn. Nemožné jest malístwí od dlání

podobizen 2
) zaínati, možné a snadné od dlání teek a ar

;

3
)

odtud zajisté pijde k spojowání jich a šetení pomru 4
)

jedné proti druhé, též k reysowání dom, wží, ostrow, ži-

woich prostjších, a tak wždy dál a wýš, wše po zwli.

A podobnau prozetelností musí s každým uedlníkem w kaž-

dém umní postupowáno býti; jinak nebude než tžké, tesk-

liwé, daremné a neužitené namáhání 5
) a hmoždní.

2. Snadná bude uedlníku každá práce, jestliže mu wšeho,

co kdy dlati má, zetedlný wzor 6
) ukážeš , aby odkud za-

íti, kam smowati, kudy wésti má, wždycky jasn widl.

Tu samo ho pirození, aby se toho chápal, powede, protože

žádná opice powahy té , wšecko co jiného dlati , hlaubji

w sob nemá, jako lowk, jen když, jak se co dlá , w-
dti mž. Protož uitel 7

), wekoli kdy uedlníky zawozuje,

nejen jim psanau neb malowanau toho podobu 8
) dáti, ale

také sám, jak se co dlá, pokaždé wždycky zetedln ukázati,

a tak wždycky we wšem jim žiwým píkladem 9
) býti musí;

a uhlédá, že po nm rádi s chutí wšecko dlati budau, léby

kdo nepodailý byl, jemuž by do nieho nebylo; ale i tako-

wíf snad w žiwé díln žiwých lidí oberstwují, aneb metla

také nco napomoci mž.
3. Naposledy, ponwadž snadn w každé práci prospje

ten, kdo ji asto dlá, aby tedy uedlníci rádi asto dlali,

napomž k tomu toto, aby se jim k cwiení jejich dáwala

') Theoria rerum facilis est et brevis, nec praeter oblectationem

quidquam adferl: usus vero arduus est et prolixus, mirabiies

ferens utilitates, t.
2
) kontrfekt. 3

) punkt a lín.
4
) pro-

porcí.
5
) kwaltowání.

6)mustr.
7
) preceptor.

8
) formu. 9)mustrem.
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látka 1
) libá, z nížby se jim nercili nestýskalo, alebrž rozkoš

z ní mli, a ona je sama k sob wábila. Takowá pak látka

jsau wci jim prwé již na díle známé a k každodennímu uží-

wání pináležející, též k wku a stawu obzwláštn se hodící. 2
)

Dobe pak a wlastn aby se každého díla dlati uil,

k tomu také trého potebí

:

1. Wzoru aneb píkladu 3
) co nejdokonalejšího. Nebo

kdo se z zlého uí, jak se dobe nauiti má ? Prtákem bude

ne písaem neb malíem dobrým, kdo se z leda písma,

z leda malowání škrtati uí. Protož dokonalost hned z místa

namowati se musí, akoli jí hned z místa wyhledáwati

nelze.

2. Prwní okolo pedloženého wzoru 4
) práce a pilnost

welice pozorliwá býti musí, aby ani nejmenším trhem (po-

kudž nejwýš možné) nechybil. Nebo, co se tu chybí, tžce

se dále potom naprawí
,
protože každá wc, jakau nejprw

wezme podobu, 5
) tu drží, petvvoiti aneb pedlati 6

) se

nesnadn dá. A protož tu uitelm 7
) pilnosti potebí, aby

nejprwnjších árek s
) dobe dlati uili ; tomu zajisté když

se nauí, další wci snáze, a samy picházeti budau; a ne-

kvvapiti tedy s žádnau wci w poátcích, než pomalu, zne-

náhla, powlown, toliko a dobe ; a musí tu uitel 9
) neli-

knowati se k každému osobn pihlídati, a jak nástroje do

rukau má bráti, jak kdy držeti, obraceti, wésti, jak wšecko

sprawowati a naprawowati, ukazowati. Nebo takowá tato

prwní bedliwá pilnost hojn se potom wynahradí.

3. Ohledowati každé wci dotud, až se poddá, a opto-

wati ji dotud pedce, ažby na jisto a hbit psobiti mohl; a

bude wyhraná. •

HLAWA XXII.' )

Jak se snadn, hbit a mocn jazykm uiti.

ei že se spolu s wcmi uiti máme, ukázáno w hlaw
XIX., Comp. VI., a wšak ponwadž jazykm ne spolu, než

jednomu po druhém se uíme (i znajíce již wci) obzwlášt-

ních na n spsob 11
) poteba.

') materia 2
) trefující.

3
) Exempláe aneb muslru. 4

) mustru.
5
) formu. 6

) peformowati. 7
) preceplorm. *) lineament.

9
)
preceptor. '*) Specialis linguarum methodus. ") grif.

9
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Kterémukoli jazyku dokonale se nauiti a pln w nm
zmocniti chceme , ten sob musíme rozdliti na tyry jako

wky

:

,
[jakkoli, leda

jDtinsky, i w kterémž V byl poádekA nlr_* J uejprw rozu-

„ , , , I *•*• v. 1 wlastn , al f
Pacholecí, |

se uiti pn- I áw . ^ z_ / \ meti; potom

MládeneckýjJde ^P?^ ^71* ^ te-

iTnMM
\Jazykemtíml a pr0ni-

f
\ prw mluwiti.

inuzbKy, kaw; I

Aniž jinak než po tch stupních jda, k celosti a plnost1

kterého jazyka pijíti možné jest, a nebo bude spletené,

kusé, nedokonalé wšecko, jakž pi sob na wtším díle po-

znáwáme a oplakáwáme, kdo jsme tak wedeni nebyli.

Každý pak wk opt musí míti ti jako stupn: nejprw

zajisté cwií se uši, aby rozumli
;
potom péro , aby psalo

;

pak jazyk, aby mluwil. Prwní to jest nejsnadnjší , druhé

tžší, tetí nejtžší. Wyrozumti zajisté cizí ei každý mž,
trochu pi tom pobuda; psáti jest již tíže, wšak že se

chwílka wzíti, pomysliti, slowník ') a jiných pomocí užiti

mž , ne tak tžko ; mluwiti pak, ponwadž to na obrátku 2
)

býti musí , a toho, aby slowa i spsoby mluwení 3
) na po-

skoku byli, potebí, nejwyšší jest stupe. Ukáži toho píklad

na jazyku latinském, kterémuž se podlé nynjšího w swt
spsobu co nejdokonaleji wynauiti musí, kdo ueným býti

chce. Ten k zaátkm míti musí

Základy nebo poátky, 4
) kdež nejobyejnjších a nej-

sprostjších slow a spsob mluwení 5
) nkteré sto do

rozmluwy 6
) (s eským wšudy wýkladem) uweda, pipojí se

k tomu kratiká jazykem eským zpráwa o tení a wyslo-

wowání, skloowání a asowání 7
) latinských slow. Toto se

nejprw poád ísti bude po tikrát, pro seznámení se s tím,

obwyknutí w tení a wyrozumní. Potom se to po káusku

bráti bude
,

jak mnoho se který den a hodinu w pa-

mt uwésti mž ; skloowání a asowání s
) pitom (místo

') lexik. 2
) ex lempore. J

) phrases. ") Rudimenla neb Tiro-

cinium. s
) frází.

6
) dialogu. 7

) deklinowání a conjugowání.
8
) declinací a conjugací.
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obsahu) prowodíc. 1
) Naposledy potetí to do rukau wezmauc,

po stránce, dwau , tech , z pamti íkati, a jazyk již latin

žwatlati piwykati bude.

S tím dwa msíce stráwíc, pijde se k seminarium Ia-

tinae linguae, wšecka již slowa téhož jazyka, jak se co kde

wlastn jmenuje a wypowídá, obsahující; s eským opt také

vvlastním wýkladem dáno w ruce bude , s pipojením k tomu

plnjší již grammatiky a lexika esko - latinského ; kdež

seminarium po kausku w pamt wkládaje, mluwnici 2
) pak a

obojího užíwání pekládáním 3
) každodenním z eštiny do

latiny jiných a jiných wcí cwiíc , a w tom osm neb

nejdél dewt msícfi se pomeškajíc, uhlédá se, že pi do-

bíhání roku uedlník nejen w knihách jiných latinských bž-
ných wšecko rozumti, ale i bez chyb škodných wšecko z

latiny do eštiny, a z eštiny do latiny peložiti, nébrž také

wšecka tém myšlení swá jazykem latinským srozumitedln

wynášeti moci bude; a tak díw roku latiny se zmocní. 4
)

*) argument, exercilujíc.
2

)
grammatiku, 3

) obojího usm pe-
kládáním.

4
) Toto ponwadžby se bu nemožné; neb k dowedení nesnadné

nkomu zdáti mohlo, doložím aspo o slowníku, jak náramn
mnoho na nm záležeti mž, kdyby dobe sprawen byl

;
jakž

spraweného posawad ješt newíme w žádném jazyku. Pedn
zajisté wšickni posawad w eštin, nmin a t. d. dikcionáe

psali , latinu jen do swého jazyka pekládajíc, ješto mládeži

eské Lexicon Lalino-Bohemicum (aneb nmecké Lalino-Ger-

manicum) dáwati, jest tak mnoho jako kdybych nkomu z Cech

do Wlach jeti strojícímu esly poádek ne od Prahy k ímu,
než od íma k Praze dal, a tím se jemu sprawowati poruil.

Tu zajisté ponwadž nestojí kam od Prahy nejprwé se hnauti,

než kam od íma (kdež on ješt nebyl, a míst tch powdo-
mosti žádné nemá), na mu to bude? Díš: mže len cesty

regislík zpátkem ísli, od spodu zana. Odpowím: a proež

mu tedy neudlal tak, jakž ho užíwali má? Na jest to tak

hrozné vgegov nQÓteQov ? Mezilím není možné, aby to s tako-

wým užitkem bylo. Nebo dámli pautníkowi pímé esly \vy-

znamenání, odkud, kam a kudy, pjde snadn, wždycky ped
oima, to což míli má, maje, každý wrch, les, wži, eku, zá-

toku a l. d. pímoli k ní smowati, i na prawo neb na lewo

nechati, a kam se uhnauti, podlé ukázání swého wida. Sic

podlé onoho opáního , wíce za sebe než ped sebe, raím

obyejem, hledli musí, a to ne bez mnohem wtší a zamotanjší

9*
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K ozdobné latin pistrojiti se muž Viridarium (Florilegium),

obsahující w sob rozmluwy o wšelikých wcech, spsobem,

práce, a lylýž ješt ne bez omylu. Ale takowéto Dictioná

strojení ratoléstka jest weejného toho hlawního, w hlaw XVIII.

základ IV. ukázaného omylu , že wšecko posawad methodo

analytica dláwáno bylo. To ledy pi lexicích weliký jeden

omyl (na njž sám Gregorius Knapius, polský lexicographus,

prohlédna , wydáním Lexici Polonico-Lalini jej naprawil) se

nalézá, pro njž nemožné jest mládeži platn a hbit pro-

spíwati. Ale díš: I wšak u nás také na to prostedek jest.

Zdali Reschelius pi latinském dikcionái eského registíku,

po nmž se wšecko najíti mž, nepoložil ? Zdali M. Adam Sylvám

quadrilinguem, kdež eština wšudy naped stojí, newydal? Odp.

Tak jest, stalo se oboje píkladem Nmc, když to tak w swém
jazyku prwé sprawili, a naši jejich šlépjemi jdauc, tauž po-

dobn wcí swým poslaužili. Ale tu opt dwj penáramn
weliký zstáwá nedostatek, pro njž wšecko to instituowání

wíc než kusé jest. Pedn zajisté, od žádného není celý ma-

teský jazyk proti celému latinskému ohledán. Protož w žádném

tom dikcionái, nedím polowice, ale ani tetí, ani twrtý díl

slow a frází eských není; jakž snadn pozná, kdo náš (bohdá)

dikcioná s jinými tmi srowná, aneb sám toho rozumn ohledá.

Chtlliby se zajisté kdo uprázdniti, a wezma ped sebe nkterau

knihu eskau (ne podlé latiny psanau , než práw eskau,

jacíž jsau starých spisowé, a zejména Husowy , Chelického,

Michalcowy , Auguslowy , Blahoslawowy a t. d. knihy, roz-

mlauwání Walaucha s Pelrkau, Labyrint swta a t. d.) ísti je,

a co tam slow a frází najde, tch w dikcionái neb Sylv
hledati, nalezne to, co prawím, nedostatek hrozný, a to nej-

potebnjších a nejplatnjších slow neb spsob mluwení; tak

že z eštiny do latiny nieho nelze pekládati, z latiny pak do

eštiny kuse, twrd, newlasln, tak že to ani eské ani latin-

ské nebude. Nebo i ten jest druhý w týchž dikcionáích ne-

dostatek, že ani ta slowa a spsoby mluwení, kteráž shledána

jsau , nejsau tak místn a jadrn wyložena, aby s wýkladem

tím wšudy obstáli bylo; asto leda se wchtem díra zastrila,

ledcos ledkams. ehož se na ujmu a zlehení pedk a pre-

ceptor milých nic nemluwí (požehnaná bu památka wšech,

kteíkoli upímn wlasti tím, ím mohli, slaužili), ale proto, že

mámeli sob z nedostatk pomáhati, wyrozumíwatijim musíme.

Ne pojednau wysypá dary swé pán bh; po stupních maudrost

jeho wždycky a wšudy kráí. I naše invencí, a pedešlých

nedostatk mnoho naprawiti mohau, nowými wšak a jemnjšími

(

invencími že zastínny býti mohau, wíme: a že bohdá skrze

discipule naše budau, nadji sob dláme.
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jaký w seminarium jest, ale obšírnji a rozlinými wýrazy

a postawami mluwnickými a enickými ozdobami wšelijakými

promíchané , aby totiž celá stawba jazyka tu na jevvu byla. *)

K emuž se místo prawidel 2
) pipojí pojednání o pk-

nostech jazyka, jakéžto jsau: 1. slownické, totiž zwláštnosti

latinské; 2. mluwnické postawy, totiž wýpustky, pebytky,

jinoslowí a t. d., 3. djepisné, totiž píslowí, 4. básnické, poet
a míra. 3)

Naposledy pjde Thesaurus (Viridarium universale), mající

w sob prawidla nowá o bohatosti a wýbornosti jazyka; 4
)

wezmau se ped ruku spisowatelé 5
) práw latinští, z nichžby

se té mocnosti a pronikawosti ei nabýwalo : Seneka, Teren-

tius , Plautus, Caesar, Cicero, Sallustius, Livius, Horatius,

Virgilius a t. d., a za tím jakékoli jiné.
6
)

Týmž spsobem i eština, a komu toho poteba, i nm-
ina, k nabytí w ní dokonalosti, pedkládati se musí. A na

eštinu sic pro školní naši mládež bystré prostedky již míti

budeme , skrze nž se bohdá snadn k tomu poslauží, aby

se nám Plautowé, Ciceronowé, Virgiliowé a t. d. w jazyku

našem množili; na nminu také aby pro naši eskau mlá-

dež pomoci njaké platnjší než posawad byly, na to myslíme.

W eckém a hebrejském dosti bude míti Tirocinium a

Palaestram. A na tchf se cwiení jazyka pi mládeži naší

w školách našich stawí.

Slowníku tedy žádáme takowého
,
podlé nhožby i latinské

wšclijaké knihy do pkné, libé, dokonalé eštiny snadn a ze

hry pekládány , i zase cokoli eského do pkné latiny, a to

ješt bu Ciceronowým, neb Plautowým, neb Tacitowým a t. d.

slohem, jak kdo chce, uwozowáno býti mohlo. Jakýž slowník

již zaat, a požehnali milý bh žiwota, dle možnosti dokonán

bude.

Dialogos de rébus omnibus, melhodo seminarii, sed prolixius

et phrasi varia figurisque grammaticis et rhetoricis ornamentis

omnibus intermixtis : ut nempe totum linguae artificium hic

prostet.
2
)

praecept. 3
) traktát de elegantiis, quae šunt 1. Lexi-

cae: videlicet idiotismi latinae. 2. Grammaticae figurae, ni-

mirum ellipses
,
pleonasmi , enallogae a t. d: 3. Historicae.

nempe adagia. 4. Poeticae: rhytmus et metrm. *) Praecepta

nova de verborum copia et delectu.
s
) autorowé. 6

) autory.
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Budeli komu wlasky , hispánsky , íránsky umti také

potebí, latin umje, za málo nkterý msíc tomu se nauí,

zwlášf wyjdeli nawedení x
) Ph. Claumii , kterýž wlaskému

jazyku newíce než 1 msíc , hispánskému tolikéž, franskému

pl druhého dáwá , a owšem cestujíc 2
) k tomu do tch

zemí. Též budeli kdo chtíti syrský, kaldejský a arabský

pipojiti, z hebrejského k nim wolný pístup bude.

Pijde pak w jazycích nejwíc pamt brausiti, wíc než

we wdách a umních

;

3
) nebo se na wtším díle wšecka

slowa , spsoby mluwení
,
propowdi

,

4
) nébrž celé knihy

w pamt uwésti musejí, aby kdykoli, o emkoli psáti a mlu-

witi potebí, na poskoku byly. Což sic nemálo práce i asu
potebuje, a wšak se lekati toho neteba

;
protože pamt

není jako sklenné hrdlo, kteréž, jaké jest, také zstáwá, roz-

táhnauti se nemž ; ale jest jako ústa neb žaludek žiwoicha,

kterýž ím wíce w se pijímá (jen rozšafn), tím wíce po-

tebuje a žádá, protože se sílí. Tak štípek malý pomaliku

wláhu zem pije; wšak ím wíc pije, tím wíc roste, a aby

wíce píti mohl, k tomu se spsobuje. Protož mladého wku
z pamti se uením šanowati neteba , nýbrž šanowati

škoda jest. Ludwík Vives o tom tak: 5
) W prwnímf jest

wku cwiiti pamt, kteráž braušením se množí
;

protož

jí mnoho poraucej
,
piln a asto. Nebo wk ten práce

necítí, protože nerozwažuje. Tak bez práce a zamst-

knání rozšiuje se pamt a prostranná uinna býwá. Ten-

týž 6
) dí: Pamti odpoíwati nedej. KkL_není, což by tak

rádo w práci bylo a prospíwalo. Sw jí každý den nco.

ím jí wíce swowati budeš\ tím toho ostíhati bude wr-

') methodus instituendi. 2

) peregrinujíc.
3
) in scientiis et artibus.

4
) frases , sentencí, periody. 5

) Lib. 3. de trad. discipl.

Prima aetale exerceatur memoria
,

quae excolendo augetur.

Multa ei commendentur, .cum cura, et saepe. Nam illa aetas

laborem non sentit
,

quia non expendit. Ila extra laborem

ac negotium dilaíatur memoria, et fit capacissima, to jest.
6
) in introduct. ad Sap. Num. 180 dí: Memoriam quiescere

non sines. Nihil est quod aeque labore gaudeat et augea-

tur. Commenda ei quotidie aliquid
;
quo plura commendabis,

hoc custodiet omnia fidelius
;

quo pauciora , eo infidelius,

to jest:
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nji ; ím mén, tím newrnji. A takowéto pamti cwiení

že i dále potom w mužském wku trwati má, swdí Cicero,

tak praw : ') Cwiiti má se pamt uením se co nejwíce

spism, jak našim domácím tak i cizím, a to z pamti a slo-

wem od slowa. Spsob 2
) pak k snadnému slow, wýraz

a propowdí 3
) spamatowání tento jest znamenitý a zkušený:

aby písmo latinské 4
) do eštiny sob pelože , hned zase

(knihu 5
) daje w stranu) z eského swého do latiny pe-

kládal, a potom zase knihu 6
) wezma, podlé ní

7
) wýklad

swj naprawil. Tak zajisté slowo slowem, wýraz wýrazem 8
)

se wážíce, a spolen se ohledajíce, jako ze hry se w pamt
laudí a tam wáznau.

O opakowání, 9
) kterýmž se wšecko w pamti twrdí,

w hlaw XX. oznámeno.

HtAWA XXIII. 10
)

Jak obzwlášfn mrawm prospšn uiti.

W mrawích a ctnostech mládež cwiiti, není nesnadné

(ponwadž jsme w hlaw V. prokázali, že wšeliké shody 11
)

koeny w sob má lowk, jestliže se

1. cwiení asn zanej díw než se nespsobowé a

nectnosti hnízditi zanau. Nebo neoseješli zjara asn rolí,

wydá sic ona byliny, ale jaké ? Kaukol, ostí, bodláí, kopiwy

a jinau chamra; jíž mašli úmysl koeny podtrhati, snáze to

sprawíš, asn podoraje a semenem dobrým zemi zamstnaje,

(aby onyno místa, wláhy, síly a zniku nemli) nežli potom

jednu po druhé tu neest, (an t bsti, píchati, páliti konen
budaii) wytrhati chtje. A zdaž sic newíme, že ím hrnek

nejprwé nawe, tím zapáchá wždycky? láhwice také wodau

napitá, wodnatost wždycky drží; každé wíno w ní wywtrá.

Wlna, kterau barwu nejprwé chytí, tu drží
;
pebarwiti se nedá.

Wosk a sádra za mkká se poddáwají 12
), snadn, a ráz jaký

chceš na sob wytisknauti dají; než jak zatwrdnau, darmo

') Exercenda est memoria ediscendis ad verbum quam plurimis

et noslris scriptis et alienis.
2
) forlel.

3
J frásí , sentencí

4
) text latinský. s

) autora.
6
) autora.

7
) nho. 8

)
phrasis

phrasy. 9
) repetowání. 10)Methodus morm in specie.

n
) har-

monie. I2
) formují.
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jest pedláwati je; protož prwní a peweliký, na nmž
wšecko skoro záleží, prospch 1

) jest, hned z malikosti

dít k dobrým powahám a obyejm wésti.

2. To pak wedení nejpednji na tom záleží, aby dobré

píklady ustawin ped oima mli. 2
) U je initi swým

inním ; nebo dti opiátka jsau ; co uhlédají, dobrého neb

zlého , hned dlají. Protož rodiowé , chwy a eládka

sledm, mírn, wážn, k sob wespolek uctiw, a wšelijak

mrawn a ctnostn wésti sob mají, pro dítky; owšem pak

uitelowé 3
) nejwýbornjší z lidí býti musejí, obyej a po-

wah líbezných a prawé ctnosti zrcadlo, protože se k nim

jistotn žákowé podobiti 4
) budaií.

3. Pipojowati se wšak mohau i pouowání, aby wždy

rozumn, co dlají, dlali, a že se tak dlati má, wdli.

Kteráž pouowání mohau se konati bud wlastními slowy

aneb podáwáním pkných powdní z písem a mudrc, aby

se jim z pamti uili. Nebo Šalomaun dí, že slowa lidí

maudrých jsau ostnm podobná a hebíkm wbitým (Eccles.

12, 11.); a tim ukazuje, že jak se hebíkem nco zaráží, aby

se newiklalo, a ostnem se howádko k tahu neb bhu pobádá,

tak powdními jemnými k bhu ctnosti mysl zdárná se nejen

twrdí, ale i ponauká.

4. A jakož píklady a napomínání k ctnostem stále jim

obmýšleti sluší, tak zase naproti tomu píklady zlé a ei
neb slowa nákažliwá wšelijak od nich wzdalowati. Nebo

ponwadž jsauce porušeni, sklonnjší jsme z pirození ke

zlému; nebezpeenstwí jest, aby se zlé radji nechytalo než

dobré, kdyžby se oboje na oi a mysl jim pauštlo. Protož

wšeliké nákaz píiny od nenaprznného ješt wku s pil-

ností odhánti, weliká opatrnost bude
;
jako jsau towaryšstwo

zlé, ei oplzlé, knihy neužitené, až i zahálka wšelijaká.

Lidé zajisté , nic nedlajíc , zlého dlati se uí
,

protože

mysl prázdná býti nemž, a nezaneseli se ním potebným,

prázdnými, marnými, niemnými wcmi sama sebe zanáší.

Pro kterauž píinu dobré jest, aby wždycky w nco za-

wozowány byli dti, aspo we hru njakau, kterážby zdrawí

tla aneb erstwosti mysli napomáhala, a za tím as, kterýž-

') fortel. 2
) Doce facicnda, sed faciendo. 3

) preceptoi. *) dis-

cipulowé formowati.
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by zahálkau se byl stráwil, minul. Když poodrostau a w ctno-

stech se pozmocní, ne tak jim škoditi moci bude, cokoliby

potom (ponwadž z swta nelze) zlého widti, slyšeti, ísti

jim se dostalo
;

jakž onoho mládeneka píklad ukazuje,

kterýž u Platona mudrce wychowán byw, když se k otci

swému dostal, a u nho (mezi jinými nespsoby) smích a

chechtání nemírné spatil, podiwil se, a že on toho u Platona

newidl
,
praw , nawrátiti se odtud pospíšil. Totoby sic

mohlo býti , aby uitel *) sám nkteré nespsoby (zwlášt

k nimž mládež sama z sebe náchylná) ukazowal, a jak to

mrzuté jest, stžowal; ku píkladu, na jedné noze co áp
státi, podepra bradu sedti, sem tam zewlowati, na lidi

prstem ukazowati a t. d. A k té poteb dobrý jest ne-

zdwoák, 2
) takowé newycwiených lidí nemrawky pospolu a

žertown ukazující; nedalliby kdo na se pozoru, aby týrán

býti mohl.

5. A ponwadž sami ídko tak bedliwi býti mžeme,
jakž poteba ; neškodí rodim za pomocníky sob piwzíti

bud" z dítek starších, neb eledín wážnjších, kteížby i

w nepítomnosti jejich na mrawy pozor dáwali. Uitelowé 3
)

pak mohau w každé tíd 4
) pomocníky zíditi z žák 5

) swých,

o emž wiz w hlaw XXVI. plnji.

6. Naposledy, ponwadž báze a ostýchání pi mladých

býti musí, majíli na cest ctnosti zdržáni býti, kázn také

k cwiení mládeže newyhnutedln potebí. Nebo kde není

kázn, nezí bázn. A káze, prawím, že býti musí, ne tak

pro uení (kteréž když se náležitým poádkem wede , samo

z sebe wnadau a libostí jest lidské mysli, a nucení žádného

nepotebuje), jako pro mrawy; aby jmenowit otec, matka,

pstaun , uitel 6
), kdekoli co neslušného widí , netrpl , ale

hned napomenul, okikl, pemrštil, jak poteba. Nebo pou-

owání swtlo a cesta žiwota jsau domlauwání wyuujícího,

dí Šalomaun. 7
) Ctnostem pak ueni musejí býti wšechnm,

žádné newynímajíc, wnit i zewnit. Wnitní hlawní ctnosti

jsau: opatrnost, stedmost, udatnost a sprawedlnost. Opa-

trnosti, prawím, o wšech wcech pouowáním nabýwati bu-

') preceptor. *) gfobián.
J
) preeptori.

4
) klassí.

s
) discipulfl,

6
) preceptor.

7
) Písl. 6, 23,
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dau snadn, ponwadž rozdíl prawý mezi .wcí a wcí
wšudy umti dlati, wšeliké opatrnosti základem jest. Sted-

mosti a mírnosti zwykati budau w jídle a pití, snu a bdní,

prácech a kratochwílení a t. d., aby wšudy, eho kdy as,

a pokud míra, užíwati se uili, jinak nic. Udatnosti cwiení

bude w pemáhání samých sebe a skrocowání žádostí, wá-

šní, netrpliwosti, hnwu a t. d. slowem zwykáním po ji-

ného radji wli choditi, než po swé, a poslaucháním ochot-

ným starších, we wšem', co porauí, by proti rozumu a mí-

nní jejich bylo. Nebo ne nadarmo Lactantius napsal: Kdož

kon dobe hledí, uí je nejprwé na uzd poslauchati; kdož

tedy mládež wyuowati chce
,
pede wším tomu necha ji

nawykají, by na slowo poslauchala. *) Tak jest w prawd

:

Projezdný 2
) nesprawí pi koni nic, jestliže ho sob nejprw

nepojme w uzdu, aby se mu nejinak, než po jeho wli obra-

cel. (Wiz o tom w Sirachu wkap. 30 od 1. do 14.) Napo-

sledy sprawedlnost w nich koeny klásti bude, budauli ueni

a pidržáni, aby žádnému neškodili, žádného neuráželi a ne-

kormautili wdom, nýbrž každému, co jeho jest, oddáwali,

prawdu wždycky milowali a mluwili, lži a lsti utíkali, w hod,

se komu mohau, inili a t. d.

Zewnitní ctnosti budau zwyklé mezi lidmi wlídnosti

obyeje, 3
) umti k wysším pokorn a uctiw, k rowným

šetrn, k nižším píwtiw, ke wšechnm ochotn se míti,

picházející wítati, knimž sami picházejí, pozdrawowati, po-

zdrawujícím dkowati, a to jak kde sluší, klobauku sntím,

ruky podáním, políbením, poklonním, w stranu ustaupením

a t. d. též prozetelným póselstwí pednesením , a zase

Šetrným, naby tázán byl, odpowdním, a podobn. K tomu

wšemu mladého sob milostn nawésti mž, kdo naped po-

ložených w kapitole této prawidel 4
) šetí.

HLAWA XXIV. 5
)

Jak obzwlášn pobožnosti swaté mládež uiti.

Apoštolské napomenutí, abychom peowali, kterakby duch

i duše i tlo bez úhony chowáno bylo (1. Thess. 5, 23) w tomto

') Qui equos recte alunt, eos primm docent parere fréno; pue-

ros igitur qui instituere vult, primm assuefaciant, ut dieto

.
sint audientes. 2

) Rossbereiter.
3
) ceremonie. 4

) regulí.
s
) Me-

thodus pietatis, t.
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o wedení mládeže uwažowání tak na pozoru býti má, aby-

chom, co mezi tím trojím nejpednjšího jest, k tomu nej-

pednji smowali. Nejpednjší pak jest duše , obraz ne-

smrtedlný nesmrtedlného boha. Jakož tedy o chowání tla

w hlaw XV. a o poádání *) skrze umní a mrawy ducha

neb mysli w hlawách následujících až dosawad mluweno
;

tak již o ozdob duše, to jest pobožnosti swaté, sepromlu-

wí. Kteráž akoli boží dar jest, a z nebe se psobením ducha

swatého dáwá, ponwadž wšak týž duch swatý pomoc-

níky míti chce, kteížby rajské jeho strmky widitedln st—
powali, zaléwali, oklešfowali (1 Kor. 3 w. 6. 8.); sprawedli-

wé jest, aby oni práce a powinnosti swé spsobu a poádku
wyrozumíwati se snažowali.

Pedn pak, abywždy wšech, kdož to ísti budau, mysl

na wc tuto obrácena byla, ješt to obnowím, že wšecko

mládeže cwiení od pobožnosti se zaínati , i po weškeen

cwiení as nejwyšší na ni pozor obracen býti má. ehož
dwodowé tito jsau:

1. Co nejpednjší jest, naped jíti má. Nejpednjší pak

jest to, což nejpednjšímu našemu cíli, wnému totiž s bo-

hem spojení, nejpednji napomáhá, jenž jest pobožnost.

Nebo písmo dí, že proroctwí pestanau, jazykowé utichnau,

umní w nic pijde, ale láska zstane na wky (1 Kor. 13.).

Co tedy k wnosti patí, nejhlaubji a za základ wšemu

jinému kladeno býti má.

2. Nejsnáze jest pobožnost nejprwé štípiti w srdce lid-

ské, díwe než se ono marnostmi njakými zanese a za-

plawí. Tak jako snáze ohe hasiti w jiske, než se rozhoí,

a wod tok zastawiti zacpáním pramene, než potom dláním

hrází ; a snáze wyistiti od kaukole obilí, když rsti poíná,

než potom ; tak i wzdláwání pobožnosti , an i s tím ješt

práce bude, podrostající zlé wýstelky wytínati.

3. Nádobu, do níž drahau mast klásti míníš , wyistiti

nejprw potebí: sic se zasmradí, zkyselí, zkazí.
2
) Duši tedy

') formowání. 2
) Sincerum est ; nisi vas infundas

,
quidcjuid

acescit.
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swau, do níž maudrost shromažowati máš úmysl , naped

musíš wyistiti , nechcešli, aby umní twé smradem pýchy

a marnosti zohaweno bylo.

4. Kdokoli k cwiení maudrosti pistupuje, poteba mu
wdce a uitele, ducha swatého, kterýž sám dokonalým ui-

telem jest a slowe a uwodí we wšelikau prawdu. Ten pak

duch, swatý jsa a duch kázn, utíká lsti a odstupuje od my-

šlení nerozumných, protože picházející neprawostí pemožen
býwá. W duši nešlechetnau newchází maudrost, aniž bydlí

w tle podmanném híchu. *) Protož host ten, uitel nebe-

ský, naped hledán, zwán, uwozowán, wšak do píbytku i-
stého, býti musí.

5. Pán bh zákonem wšecky prwotiny sob piwlastnil;

zdali tedy ne prwotiny wku našeho také? Obzwlášt pak

pozorowání hodné jest, co o štpowání strom byl naídil.

Slowa jsau tato : Když w zemi swé nasázíte wšelikého stro-

mowí, owoce nesaucího, tedy obežete neobezání jeho, jenž

jest owoce jeho. Po ti léta budete je míti za neobezané;

nebude jedeno. twrtého pak léta bu poswceno k chwá-

lení hospodina, a pátého teprw léta sami z nho jísti budete,

aby wám hospodin rozmnožil úrody jeho. Nebo já jsem ho-

spodin, bh wáš. (Levit. 19. 23 a t. d.) Co že to medle?

Zdaliž bh o stromy peuje, ili na prosto pro nás to pra-

wí? Pro nás jist. (Wiz 1 Kor. 9. 9. 10.) Což tedy to

jest? Po ti léta zamítati owoce, twrtého roku poswtiti je

hospodinu, pátý teprw sob ? a budeli to inno , že roz-

množí úrody naše? To jest: Strmkowé ti, wzemi izraelské

štípení jsau mládež w církwi zrozená. Prwní ti léta jsau

léta mladosti; w nichž, co se s námi rodí a roste, diwoina

jest (rown jako pi jiných wen z církwe splozených), kteráž

se odezowati a pre odmítati musí. Potom prwotiny snaž-

ností našich dány mají býti bohu, a teprw pak, co k žiwotu

tomuto patí, toho hledti. Ten poádek budeli ostíhán, sli-

buje bh rozmnožowati pi nás dary swé; a naposledy prá-

wem swým toho wyhledáwaje, porauí, aby se tak dalo. Nebo

(Prý) já jsem hospodin, bh wáš. Jinak tedy nelze.

') Sap. t.
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6. Sama pobožnost zaslíbení má pítomného i budaucího

žiwota (1 Tim. 4. 8. Mat, 6. 33.) Obzwlášt pak zjewowati

tajemstwí samým bojícím pána se slibuje. (Žal. 25. 14.) A za

tauf píinau báze boží poátkem, koenem, studnicí, pra-

menem, korunau maudrosti se nazýwá. Což i pohané zna-

menali
;
protož Cicero ekl :

') Boha cti, a bude t wnukáním

swým íditi. To zajisté rozum sám ukazuje , že kdo se

k swtlu obrací, od swtla oswcowán býwá; ím blíž, tím

wíc. Bh pak swtlo jest.

7. Radí nám rozum náš i písmo swaté, abychom prá-

em swým pimowali wždycky weselost srdce, protože to

jest žiwot lowka (Syr. 30. 23.) Již pak weselosti žádné

na swt wtší není a býti nemže nad weselost swdomí
dobrého w bohu, pro kterauž se lowk pobožný stromu pi

wodách žiwých štípenému, wždycky se zelenajícímu, a wždy-

cky kwtaucímu, (Žal. 1. 3, a 92, 13.), naproti tomu pak ne-

pobožný wesu, na paušti, w místech wypráhlých wadnaucímu

(Jer. 17. 6.) pirownáwá. A protož pobožnost wšech našich

snažností, wšeho potšení, wší maudrosti, wšeho žiwota, pí-

tomného i budaucího, zaátkem, základem, koenem, podpo-

rau jsauc, naped jíti má nepromnn.
8. Naposledy z pohanských mudrc píkladu totéž mocn

wywodím; mezi nimiž, kteí nejwýš w maudrosti pišli, So-

crates, Plato, Seneca, Epictetus, Cicero, na to též picházeli,

na naposledy Šalomaun , aby se o naprawowání *) srdce

k wli bohu starali ; což knihy jejich ukazují. Nýbrž sám

sprce 3
) Aristoteles wšecken žiwot w hlubokém toliko mu-

drowání 4
) stráwiw, pi smrti zwolal

:

5
) O ty, kterýž jsi byt-

nost bytností, smiluj se nademnau ! Protož, co tento pi smrti

teprw uznal, na jiní ti po dlauhých teprw zápolích pišli,

my probychom našim z místa hned za cíl a ter newysta-

wowali ? Tak bh káže, tak rozum welí , tak poteba nutí

;

nelze jinak; na tom stj nepromnitedln, a školy naše ke-
sanské chrámowé pobožnosti a ducha swatého dílny jsau

!

Amen, Ježíši Kriste, Amen, Amen.

1

) Deum cole, et omnia facies divino inslinctu, t. *) formowání.
3
) disputator.

4
) subtýlném toliko, filozoíbwání.

5
) Ens en-

tium miserere mei!
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W em pobožnost záleží?

Pobožnost (krátce mluwíc) jest ochotné, libé, ustawiné

srdce našeho po bohu se obracení. Což se dje myslí, wlí,

skutkem.

Myslí se po bohu obracíme, když na nj, jakožto swé-

ho uinitele a zdržowatele, dobrodince a otce, w nmž žiwi

jsme, hýbeme se, i w bytu trwáme, ustawin pamatujíce,

we wšem wšudy, cokoli widíme , slyšíme , okaušíme, cítíme,

a eho se dotýkáme, šlépjí moci, maudrosti a dobroty jeho

šetíme.

Wlí, když jej swrchowaným swým dobrým býti po-

znáwajíce, z wnitností srdce milujeme, po niem na tom

svvt wíc, jako po milosti a pízni jeho, netaužíce, nieho

na tom swt wíc
,

jako rozhnwání a nemilosti jeho, se

nelekajíce.

Skutkem, když we wšem wli swau wli jeho poddá-

wáme, a wšecky powahy swé k jeho božským ctnostem tak

podobíme, 1
) aby istoty a swatosti, sprawedlnosti a milosrden-

stwí prawý, práw wyražený boží obraz pi nás se skwl.

Blahoslawený, kdo toho trého dojde.

Jaký toho ^základ?

Máli pak to tré w mládež uwozowáno býti mocn, musí

se prawý toho základ wdti
; jenž jest trj : písmo , swt

a sám lowk. ^)

W písm musíme poznáwati boha, jakéhož se nám zje-

wil w hlasu swém; w swt
5
jakého se nám wyobrazil w

skutcích swých; w nás samých, jakého se nám okazuje

w dobrodiních a saudech swých; a wšecko to sic tré p-
wodn se duchem božím w písmích swatých wyjewuje, po-

tom wlastním skutk božích spatowáním rozumu našemu roz-

wíná , naposledy wnitní itelností srdce stwrzuje. A protož

musí to býti, aby wšickni uedlníci pobožnosti naped a nej-

wíce hledli písem swatých. Co zajisté Hyperius ekl, že 3
)

se bohoslowec 4
) w písm wyléhnauti musí, to swatý Petr

*) formujeme. a
) Scriplura , nalura et providenlia parlicularis.

3

J
in scriplura nascitur Theologus. 4

) Theologus.
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sieji obrací na wšecky boží syny, že znowu zrozeni býti

musejí z neporušitedlného semene, žiwého slowa božího, z-
stáwajícího na wky. (Petr 1. 23.) Tato tedy swatá kniha,

biblí, w školách kesanských poátek i konec J
) býti musí,

aby wšickni kesanští mládenci píkladem Timothea, od d-
tinstwí písma swatého znajíce, a slowem wíry wykrmeni

jsauce, maudí byli k spasení. (Tim. 4. 6 a 2. Tim. 3. 15.)

Zatím potom teprw místo bude filosofii, protože tehdáž teprw

rozumné bude a užitené wšelijakých božských i lidských

skutk spatowání a wším tím swdomí swého wzdláwání.

Jaké cwiení?

Co weliký muž D. Martin Luther ekl, že ti wci iní

bohomluwce : pemyšlowání, modlitba, pokušení, 2
) to my sem

obrátiti mžeme a musíme (nebo jiné cesty není), že práw
pobožného kesana iní toto tré: pemyšlowání, modlitba,

pokušení.

Pemyšlowání jest písem swatých, skutk božích a do-

brodiní božích asté, bedliwé, nábožné pi sob zpytowání

a rozwažowání. Což jak se užiten konati má, mládeži

ukázati potebí bude, jakož pi ásteném potom wypisowání,

co kterému wku písluší, ukazowati se nepomine. Obsah

toho 3
) jest: aby se uil wšudy šetiti a porozumíwati, že

wšech wcí poátkem, prostedkem i dokonáním jest bh
sám; protože z rady wle jeho plyne wšecko, bu že co

iní on sám, bud že aby sedalo, dopauští; mocí a maudrostí

jeho že jde a ídí se wšecko; k sláw milosti a sprawedl-

nosti jeho že musí wyjíti wšecko.

Modlitba jest asté, a jako ustawiné k bohu wzdychání,

a to jak pro posilowání srdce w bohu a wážení odtud po-

tšení a radosti, tak i pro dosáhnutí (dosahowání) pi wšech

wcech rady a pomoci. Nebo na tom stojí, že my nic ne-

mžeme sami z sebe, jakožto sami z sebe ani pomysliti nco
dobrého, ale wšecka naše dostatenost toliko z boha jest.

Musíme tedy uiti se o wšecko wždycky k bohu patiti, tak

jako oi služebník k rukám pán obráceny jsau (Žal. 123),

') Alpha i Omega. 2
) Tria faciunt theologm, meditatio, oralio,

teníatio.
3
) Summa,
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tak aby každý z nás we wšem wždycky boha se dokládaje,

naprosto wíce s bohem nežli s lidmi asu tráwil. Což snadn

býti mž, jestliže nejen se k modlitbám uprázdn, na kole-

nách klee, ruce wzdwihaje, hlasem wolaje (což obzwlášt-

ního místa a asu wyhledáwá), ale pi jakékoli práci, w ja-

kémkoli hluku, leže, stoje, chod, sed, mluw, poslauchaje,

a cokoli dlaje, na boha wzpomínati, láskau, nadjí a žádostí

k nmu se wznášeti budeš. Nebo to jest, což o Enochowi

zapsáno, že stále chodil s bohem. (Gen. 5.)

Pokušení jest zkauška *)> jak mnoho lowk w pobož-

nosti prospl, wyjewující; a jest troje, lidské, ábelské, bož-

ské ; lidské wlastní a cizí. Wlastní zkušowání sebe sa-

mého tytýž w swdomí, chowáli se we wšem wedlé wle
boží, ili se nkde nco, a jak mnoho nedostáwá. Cizí : pá-
telské i nepátelské. Pátelské, pedložených nkdy na to

i jiné wytazowáni aneb nepatrným spsobem w pilnosti,

wrnosti, tichosti a t. d. zkaušení. Nepátelské, když nás

kdo nenáwidí, podhlídá, soí, pomlauwá , utrhá, laupí, trápí

jakýmkoli spsobem. We wšem tom, hle, musejí mladí osw-
cowáni býti, aby wdli i sami sebe jak w ustawiné stráži,

swdomí držeti, i jakýmkoli bližních swých prbám obwy-

kati , wíce, že i když nám bh lowka po boku neb nad

hlawu sází, toho darmo neiní. Owsem pak jak ábelská

pokušení znáti, jak božská od nich rozeznáwati, a w obojích

jak se trpliw, stále, tiše, wraucn chowati, aby wdli
a umli, k tomu jich nastrojowati poteba. Což wše níže

na swých místech bohdá inno , a spsob 2
) wšeho toho

w každé škole ukázán bude.

HLAWA XXV.

Že majíli práw kesanské školy býti, pohan-
ské knihy odbyty býti musejí.

Newyhnutedlná káže poteba, ehož jsem w pedcháze-

jící hlaw nawrhl, o tom sieji promluwiti, že chcemeli práw
kesanské školy, prawé pobožnosti dílny míti, musíme knihu

boží, biblí, do škol uwedauc , wšecky naproti tomu pohanské

knihy ze škol wyobcowati
;
jinak swého pi mládeži cíle ne-

dojdeme.

') prba a examen. J
) forma.
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Zajisté newyhlásil bh lidem žádné jiné školy, krom
w síci swé, u ust swých, to jest w písmích swatých. Tak

zajisté mluwíbh: Slyš Izraeli ! Hospodin, bh twj, bh jeden

jest. Protož budau slowa ta, kteráž já pikazuji tob dnes,

w srdci twém, a budeš je optowati synm swým, a mlu-

vviti o nich, když sedneš w dom swém, i když pjdeš ce-

stau, léhaje a wstáwaje. Uwážeš je za znamení na ruce

swé, a jako náelník mezi oima swýma. Napíšeš je také

na weejích domu swého, a na branách swých a t. d. (Deut.

6. 4. a t. d.) A u Izaiaše: Slyšte nebesa, a pozoruj zem;
nebo hospodin mluwí (Iz. 1. 2.)- Já, hospodin bh twj, uím
t, aby prospch bral, a wodím t po cest dobré (48. 17.).

Item, nemáliž se lidná bohu swém dotazowati? (Iz. 8.19.).

A syn boží dí: Zpytujte písma. (Jan. 5.) a t. d.

2. Wyhlásil bh slowo swé za dokonalé prawidlo *) ži-

wota, a za dostatené rozumu swtlo. Nebo tak skrze Moj-

žíše lidu swému mluwil: Wiztež, nauil jsem wás ustano-

wením a saudm! ostíhejtež jich tedy a ite je. Nebo tof

maudrost waše a opatrnost waše ped oima národ , kteíž

slyšíce ustanowení tato, eknau: Jist lid maudrý a rozumný

jest národ tento (Deut. 4. 5.). A kJozuowi: Neodejde kniha

zákona tohoto od ust twých, ale pemyšlowati o nm budeš

dnem i nocí : nebo tehdáž šastný budeš na cestách swých,

a tehdáž opatrný budeš. (Joz. 1. 8.) A skrze Dawida: Zá-

kon hospodinw dokonalý, oberstwující duši; hospodinowo

swdectwí prawé, maudrost dáwající neumlým, oswcující

oi a t. d. (Žal. 19.) Až i skrze apoštola wšeliké písmo od

boha wdechnuté užitené jest k uení, aby dokonalý byl lo-

wk boží (2. Tím. 3.). Což podobn wšickni nejoswícenjší

swatí muži znáwali a wyznáwali. Chrysostomus dí: Coko-

liw buto wdti buto newdti teba, tomu z písem uíme
se.

2
) Cassiodorus pak: 3

) Písmo we školách nebeské a t. d.

3. Mimo to zapowdl bh lidu swému zjewn, jinam

se na uení obraceti. Takto prawí hospodin : Cest pohan
neute se. Nebo ustanowení národ tch jsau pauhá mar-

*) dokonalau reguli
2
)
Quidquid vel discere vel ignorare opus est,

in scripturis discimus. 3
) Scriptura in scola coelestis a t. d.

Pol. p. X. 41.

10
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nost. (Jer. 10. 2.) A opt: Neníliž boha w Izraeli, že jdete

dotazowati se Belzebuba boha Akaron ? (4. Král. 1. 3.) Tak

též: 1
) Nemáliž se lid na bohu swém dotazowati? Protož,

k zákonu a k swdectwí. Pakli nechtí, newzejde jim záe.

(Iza. 8. 20.) Pro to? Protože wšeliká maudrost ode pána

jest, a s ním toliko zstáwána wky. Jedenf jest sám mau-

drý, hrozný welmi, sedící na trnu swém. Sic koen mau-

drosti komu jestzjewen? a dmyslnosti její kdo wyrozuml?

(Syr. 1.) A swtlo nebeské wídali, cesty wšak umní ne-

poznali. Není slýcháno w zemi kananejské, ani wídáno wTé-
man; ani synowé Agar, kteíž wyhledáwali rozumnosti, ani

kupci Máranští, wykladai pohádek, nepoznali cesty maudrosti.

Ale ten, kterýž wí wšecko, powdom jest jí, a wynalezl ji

rozumem swým. Wyhledal wšelikau cestu umní, a dal ji

Jakobowi, služebníku swému, a Izraeli, milému swému (Ba-

ruch 3.) Neuinilf tak jiným národm, protož saudu jeho ne-

poznali (Žal. 147.)

4. Pakli se kdy od zákona jeho k wnadám postranním

obracel lid jeho, nemlel k tomu bh, ale to stžowal, nejen

jim za nejwyšší nesmyslnost pokládaje, že studnici maudrosti

opauštjíce (Bar. 3. 12.), ale za dwojnásobní zlost, že opau-

štjíce pramen wod žiwých, kopají sob cisterny prázdné

(Jer. 2. 13.) Tak skrze Ozeáše naíkaje, že se s pohany

a ustanoweními jejich milkují, dokládá. Toho pak, což jsem

jim zwláštního napsal w hojnosti w zákon swém, newáží

sob, rown jako wci cizí (Oz. 8. 12.). I hle co tuto mluwí

bh! že wci zwláštní w zákon napsány jsau, a to w hoj-

nosti. Bohuliž witi nebueme? Pamatujme radji, co Moj-

žíš o zákonu ekl: Není daremné slowo toto, abyste jímpo-

hrdnauti mli; ale jest žiwot wáš a t. d. (Deut. 32. 47.)

5. Protož prawá církew, a wšickni práw pobožní, ani

nemli, ani nežádali jiné školy, krom slowa boha nejwyš-

šího, a mli maudrost nade wšecku maudrost swta. Dawid,

zajisté král maudrý a prorok weliký, odkud umní a mau-

drosti nabyl, wyznáwá w žalmu 119. w. 98. a t. d. Nade

wšecky prý nepátely maudejšího mne iníš pikázáními

swými; nebo mám je ustawin ped sebau. Ano i nade

') Iiem.
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wšecky swé uitele rozumnjší jsem uinn; nebo swde-
ctwí twá jsau má pemyšlowání. I nad starce opatrnjší

jsem. Z pikázání twých rozumnosti jsem nabyl. Protož

wšeliké bludné cesty nenáwidím. Též *) swíce nohám mým
jest slowo twé, a swtlo stezce mé. Swdctwí twá jsau

mé rozkoše a moji rádcowé a t. d. Podobn Šalomaun, z lidí

nejmaudejší, wyznáwá. Hospodin dáwá maudrost, z ust jeho

pochází umní a opatrnost. (Pís. 2. 6.) Podobn Jesus Sí-

rách, pediwnau maudrostí se stkwící , w pedmluw swé

oswduje, že ne od jinud, než ze tení zákona a prorok

jí nabyl. Protož i plesáwali swatí boží nad zákonem, w tom

swtle božím widauce swtlo (Žalm. 36.). Blahoslaweníjsme,

Izraeli, dí Baruch, že, které wci líbí se bohu, známé jsau

nám (Bar. 4. 4.). A apoštolé : kam od tebe pjdeme pane,

a ty slowa wného žiwota máš? (Jan. 6. 68.)

6. Píkladowé wšech wk a bh oswdují, že kdy-

koli se církew od tchto studnic Izraelských k cizím prame-

nm uchýlila, wždycky to zaátkem bludu a zawedení bý-

walo. Což o staré Izraelské církwi z astých božských

skrze proroky na to žehrání zejmé; o kesanské pak nowé

církwi také z historií patrné, že dokud apoštolé a námstci

jejich samé isté slowo boží wedli, dotud pesnost wíry

trwala, a muži boží welikým božím swtlem se stkwli. Ale

když se pohané hromadn do církwe obraceti zaali, a skrze

nebedliwost strážných mnoho pohanských knh do církwe se

wlaudilo a wtrausilo, tak že wšecky školy jimi opanowány

byly, na nepišlo, žalostný pod Antikristem posawad církwe sp-
sobswdí. Ztracen byl klí rozumnosti a umní od tch, kteíž

jej míti se domníwali; swtlo wíry w srdcích lidských zatem-

nno ; smysl zcestných a blud slepých pohanských, proti zej-

mému božímu slowu, we wšech láncích 2
) se rozplodilo;

roztržek a sekt po wšech stranách hojn powstalo ; láska

ustydla, pobožnost prawá utuhla; zkrátka 3
) jménem kesan-

ským piodné pohanstwí wšudy panowalo. Pohržka zajisté

pána nebe i zem dojíti musila, aby, kteí pohrdli zákonem

a swdectwím, nemli záe (Iz. 8.), ale naplnni byli duchem

chropotu, a mli zastené oi proroci i knížata jejich, tak

') ltem.
2
) artikulích.

3
) summau

10*
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aby jim wšeliké widní bylo jako kniha zapeetná. A po-

nwadž báze jejich, kterauž se báli boha, byla z pikázání

lidských pošla, zajíti musel s nimi bh, tak jakž se oswd-
owal diwn a zázran, aby zahynula maudrost maudrých

a opatrnost, opatrných wymizela. (Iz. 29. 10. 11. a t. d.)

Praw to se i na nich naplnilo bylo , což o pohanských mu-

drácích powdl duch swatý, že marní uinni jsau w my-

šleních swých, a zatmíno jest nemaudré srdce jejich. Mwše
se za maudré, blázni uinni jsau a t. d. (ím. 1.) Protož

máli šastn církew obnowena, a od blud wyištna býti,

jinak se to státi nemže, jediné aby pohanské knihy, jako

na onen as w Efezu, na hromadu sneseny, a spáleny byly;

tak by teprwa mocn rostlo slowo pán, a ukoeowalo se

(Skut. 19. 19.); tak by se naplnilo, což prorok dí : že wšickni

wyueni budau od hospodina (Iz. 54. 13.), kdyžbychom se

ne od lidí, a to ješt slepých pohan, než od boha samého

wšickni uiti zaali.

7. Sedmá dstojnost nás kesan a dítek našich nedo-

pauští nám tak se opomítati, abychom s neistau pohanskau

zbí towaryšiti se mli. Nebo co ? wšak pak dítkám kní-

žecím za uitele ') nedáwají fatká, šašk, 2
) kratochwilník,

a podobných lehkých lidí; ale osoby wážné , wzácné, maudré,

ctnostné. A máme my ddicm wýsosti, Kristowým bratíkm,
za wdce dáwati oplzlého šaška 3

) Plauta ? neistého sodo-

máe Ovidia ? bezbožného neznaboha 4
) Luciana ? žertowného

keyklíe Diogenesa ? slepého šermíe Aristotelesa ? básniwého

rapsoda Plinia? chlubného Cicerona? Ach, dosti jsme bláz-

nili, již pestame ; dosti jsme se mámiti dali, již prohledme,

aby se nám a potomkm z mrákoty zase zaswítilo swtlo boží.

Daleko odtud, daleko bute pohané. 5
) Bh dítkám swým

dokonalau w dom swéni (církwi) odewel školu; kdež e-
ditelem 6

) a wrchním spráwcem 7
) jest duch jeho swatý;

uitelowé s
) a misti patriarchowé

,
proroci a apoštolé, wši-

ckni prawau maudrostí oswícení, wšickni nemén píkladem

než slowem swítící, swatí muži, kdež uedlníci jsau toliko

preceptory. 4
) šprochý. a

) šprochýe. 4
) athea.

s
) Procu!

hinc, procul este profani.
6
) rektorem. 7

) diktátorem. 8
) pro-

fessoi.
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wywolení boží, wybrané prwotiny z zem bohu a beránkowi

;

spolu pak uedlníci jsau angele, knížatstwa a moci na ne-

besích; (Efez. §. 10.) kdež cokoli se pednáší, umní jest

prawé, jisté, dokonalé, nade wšeeky dmysly wlastního moz-

ku, a wšecko k užitku a poteb pítomného i budaucího ži-

wota se wztahující. Nebo ústa boží toliko jsau ta studnice,

z níž wšeliké maudrosli pramenowé wyplywají. Twá boží

jest blesk ten, z nhož se papršlkowé swtla prawého wy-
rážejí ; hlas boží jest koen ten , z nhož ratolesti rozumu

wyrostají a rozwínají se. Protož blaze tm, kteí k twái

boží patí, kteí na ústa jeho pozor mají, kteíž hlas jeho

w srdce pauštjí ! protože to jediná jest k dojití maudrosti

prawé, nebeské, wné cesta, mimo niž jiné není.

8. Pipomenauti také toto náleží, jak se obrazn 1

)

bh onomu lidu swému osvvdowal, a co z toho pošlo, když

neuposlechli. I wyplení ped tebau hospodin národy ty a t. d.

ale ty rytiny jejich ohnm popálíš; nepožádáš stíbra a zlata,

kteréž w nich jest, aniž ho sob wezmeš, aby nebylo tob
osidlem. Nebo ohawnost jest hospodinu bohu twému; ty

tedy newnášej ohawnosti do domu swého, aby nebyl i sám

proklatý. (Deut. 7.22.25.26.) A w kap. 12. (w. 30 at.d.)

Kd.yžby wyhlazeni byli od twáe twé, wystíhej se, aby ne-

uwázl w osidla, jda za nimi. Newyptáwej se tedy na bohy

jejich, íkaje: Jak oni inili, tak já uiním. Neuiníš tak

hospodinu bohu swému a t. d., ale což já pikazuji wám,

toho ostíhati budete; nepidáte k tomu, aniž co z toho u-

jmete. Což a jim potom po wítzstwí Jozue pipomínal,

a aby hned modly wšeeky složili, a od sebe pre dali, napo-

mínal (Joz. 24. 23.) ; oni wšak když toho neuinili, stalo se

podlé pohržky boží, že w osidle tom zwázli, a w modlá-

stwí ustawin ubíhali, až práw do zkažení králowstwí Izrael-

ského i Judského. A nemlibychom my býti maudejší, a ci-

zím neštstím se kajíc pohanským osidlm wyhýbati ? Knihy

nejsau modly, dí nkdo. Odpowd: Ale jsau pozstalosti

pohan, kteréž wyhladil bh ped twáí lidu swého kesan-
ského, jako i tamto; a wšak nebezpenjší- pozstatky 2

) než

tamto. Tamto toliko jímáni byli ti, jichž zhluplo srdce. (Jer.

') we figue. 2
) reliquia.
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10. 14.), tuto i nejmaudejší w nebezpeenstwí jsau (Col. 2.

8.) Tamto zbylo dílo rukau lidských (jakž to asto bh, bláz-

nowstwí lidem wytýkaje, pipomíná) ; tuto dílo wtipu lidského.

Tam stíbro a zlato, libé oím; tuto maudrost rozumu tles-

ného, píjemná tlu. A co, že nejsau knihy ty modlami?

komuž pak k wili Julian císa Krista opustil? kdo Lwa de-

sátého papeže tak zmámil, aby historii o Kristu bájkau ') býti

prawil ? ím duchem nadchnut jsa Sadolét kardinál, Bemba,

biblí taucího, tmito slowy : Takowého muže nemlyby ta-

kowé tlachy trápiti,
2
) pamatowal ? Co maudré Italy, Hispany,

a jiné z knih pohanských toliko maudré na neznabožstwí 3
)

piwodí? O by i mezi námi nebýwalo tch, jimž Cicero,

Plautus, Ovidius, Catullus, Martialis nad píliš woní, a od

písem po sob táhnau! Díli kdo : Jiným pak tení tch knh
neškodí; pobožnými kesany pedce jsau? Odpowídá apoštol

:

Wíme, že modla nic není; ale ne wšech jesti to umní.

Protož wiz, aby umní twé nebylo k urážce mdlým (i. Kor.

8. 4. 7. 9.) Akoli tedy bh milosrdný mnohé ped pobles-

kami zachowáwá, my wšak wymluweni nejsme, jestliže ná-

strahy takowé, líidlem rozliným dmysl lidských ušperko-

wané, oi a srdce neopatrných jímající, a do satanowých

osidel zaplétající, trpíme. Mlme; boží rady radji poslech-

nme, blesku domnlého stíbra a toho zlata mámiti se ne-

dejme, do dom swých ohawností newnášejme , osidel sob
nedlejme! Neime neuené hospodinu bohu swému ; sláwy

jeho (sláwy maudrosti) rytinám nedáwejme; Dágona k arše

jeho nestawjme; maudrosti.té, kteráž jest shry, s tau, která

z dola jde, nesmšujme ; ale toho, co pikázal nám hospodin,

ostíhejme, nepidáwajíce a neujímajíce.

9. Naposledy, neuposlechnemeli rady boží, k zahanbení

nám budau w den saudný onino Efezští, kteíž, jak je swtlo

maudrosti boží obešlo, hned swé pohanské wšetené knihy

popálili (Skut. 29. 19.) A nynjšího asu církwe eckéj

kteréž akoli wlastním swým krásným jazykem od pohan-

ských pedk swých (mudrcw a básníw 4
)) sepsané mají

knihy, protož wšak, že ne z ducha Kristowa, ale z ducha

') fabuli.
2
) Tanlum virm non vexent islae inepfiae. 3

) Atejstwí
4
) fiolosof a poet.
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swta pošly, a maudrostí rozumu lidského, porušeného ne

maudrostí boží prawau naplnny jsau, ísti jich w školách

swých nedopauštjí; nébrž toho tak piln brání, že dopu-

stilliby se kdo tení jich, z církwe wylauen, a teprw, když

skuten naprawí a knih tch se zhostí, do církwe zase pi-

jat býwá. O emž náš p. Harant w putowání swém swdí
w dílu prwním, na st. 376. Akoli tedy církwe ecké, bar-

barstwí a slowa božího zanedbáwání mezi sebe pustíc, w
škodliwau pi mnohých wcech hlaupost a powry ubhli;

skrze to ale wšak pohanských knih se wystíhání zachowal

je pán bh ped welikým swodem , aby se omámiti, a tak

daleko od apoštolské prawdy zawésti nedali. Protož w té

wci naprosto následowání hodni jsau. Nebo wzdále od sebe

pohanstwí, wdálíme swtské mámení; a pidámeli (nad onyno

pknji) w božím slowu cwiení, (nad onyno i wšecky jiné)

maudrostí a rozumnosti prawé nabýwati budeme, protože

w božím toliko swtle widí se swtlo. (Žal. 36. 10.) A pro-

tož wšickni, kteí jste z domu Jakubowa, pojte, a chome
w swtle boha našeho (Iz. 2. 5.)

Ale rozwažme také , co proti tomu pewraucí rozum

swta íká, a ím sob postranní ty pohanské wnady libují.

1. Jest prý weliká w knihách mudrcw, eníkw, bás-

níkw 1

) složena maudrosl..

Odpowídám : Hodní jsau oslepení , kdo od swtla od-

wracejí oi. Není sic nowá w swt wc, že se sow sau-

mrak swítáním, a tma noní polednem zdá; alef jiní, jasnj-

ším zrakem obdaení, tworowé jinak wdí. Ach lowe
marný, kdokolis se do lidských mrákot zahledl! Pozdwihni

k bohu oi, a uzíš jiné swtlo ; wšak jestliže bh lupiny,

kteréž zastují zrak twj, aby prawého blesku neznamenal,

sejme. U boha toliko prawé jest swtloj, u lidí blyštíli se

co, jiskiky jsau, kteréž jim w jejich tam tmách swítily, a

ním se býti zdály ; nám, ponwadž swíce hoící (slowo

boží) do rukau dány, co po jiskrách ? Nebo , bu že roz-

mlauwám 2
) o swtu, o wcech pirozených, nic nejsau než

powrchní dmyslowé , domnní , hádky. Vitrum lambunt,

pultes non aitingunt , jakž se znají sami. Ale w písmích

') filosof, orátor, poet. z
) disputují.
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sám swta pán o swých skutcích welebná tajemstwí wy-

náší, a z nejhlubších wnitností 1
) wšech widitedlných i ne-

widitedlných twor základy odkrýwá. Mluwíli o ctnostech

filosofii, a úsilnau o dobré spoádání 3
) lowka, domu, obce

práci wedau, co jiného iní, než co pták s oblepenými kí-

dly, k letu se zdwihaje, a tepá se, nikam wšak nemoha?

Ale w písmích k ctnostem jsau pouowání prawá
, probuzo-

wání mocná ,
pronikawjší nad me , a prostupující až do

k^sti^^nifízJoj^-JQa wšecko wšak píkladowé žíwl FakTi 1m
pobožnosti wésti chtjí pohané, k bezbožnosti, powrám, sle-

pot wedau
,
protože jinak možné není, když oni boha pra-

wého nepoznali, ani wli jeho newyrozumli, ani jiných cest

jeho neznají. Tma pikrýwá zemi, a mrákota národy; nad

Siónem wznáší se hospodin, a sláwa jeho widí se. (Iz. 60. 2.)

Protož, aby zapowdíno nebylo nám synm swtla , k tm
synm tmy nkdy pistaupiti, a podíwajíc se na bídné jejich

mrákoty, politowati jich; to wšak nesnesitedlné jest, že se

u ohn jejich zhíwati, a jiskrami jejich swítiti sob chceme. 3
)

2^_JÍ^^J^,,^j^žd^_nás písmo filosofii neuí; pro

Jheologii dáno jest.

Odpowd: Studnice maudrosti jest slowo boha na wý-
sostech pebýwajícího (Syr. i, 5.) Prawá filosqfia nic není,

než známost prawá boha a wšech skutk jeho, kteráž ni-

kdež jindejkro^l^jg^nj^h^dokonale se nepedkládá.

Což z nemalé ástky Joh. Henr. Alstedius we swém
Triumphus biblicus 4

) ukázal, kdež základy wšelikých umní
a wd mudrckých 5

) z samé biblí wywedl. A jist pediw-
né jest ducha swatého w biÉlí mistrowstwí, že nejpednji
sic k známosti a bázni boží smujíc, pi tom wšak i základ

wšech wcí, pirozených i emeslných, i spsob 6
) wšeliké

dobré spráwy srdce, domu, obce, školy, církwe, i poádek
bhu a píbh swta a píhod rozliných píklady hojn

') grunt. 2
) sformowání. 3

) Huc apponendum Isidoi testimo-

nium e Palyaiathea Langii p. X. 41. in specie pak Arist. Ju-

dicium Melanch. in Hypothes f. 16. 6. ^in suo triumpho
biblico. s

) omnium artium et scientiarum philosopbicarum.
6
) forma.
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a dostaten pedkládá; ehož wšeho stín sotwa u filosof

jest ; kdyby jen bh ducha swého swatého w té míe n-
komu dáti chtl, aby wšecka ta nesíslná tajemstwí dokonale

rozwíjeti, a jiným ukazowati uml ! Na to wšak ekati ne-

poteba, ažby takowá dokonalost byla
;
proto že i nedoko-

nalí w boží škole dokonalejší jsau nade wšecky w swt,
dokonalejšími se chlubící. A ponwadž maudrý jeden boho-

slawec ') napsal, že maudrost Šalomaunowa záležela w tom,

že 2
) zákon boží rozwedl do dom, škol, obcí a dwor) ; my

budemeli místo pohanských škared zákonu božímu mládež

uiti, ke wšechnm powoláníin a obchodm odtud prawidla 3
)

bráti, co než Šalomaunowu, to jest prawau a nebeskau, mau-

drost w n uwoditi budeme ?

3. Námitka. Aspo ledy Terentia, Plauta, Cicerona a t. d.

pro _sloh
4
) ísti budeme. Nebo odkudbychom se sic latin

a enictwí 5
) uili ?.,.

Odpowd : Protoli medle , aby dti naše mluwiti se

uili, po krmách, smetištích, záchodích, hampejzích, woditi

je budeme? Nebo kudy sic Terentius, Plautus, Catullus, Ovi-

dius a t. d., než po takowých ohawných místech, wodí? co

než šprýmy, powyky, žrádla, freje a prostopášnosti wšeliké,

ukazují ? i není loAvk sám z sebe dosti k zlému klopotný,

že mu mrzkostí wšelijakých postawy 6
) ukazowati, podnty

w srdce trausiti, a tím k peklu pedse dostrkowati musíme?

Díš: Wzdy není wšecko zlé w tch spisech? 7
)

Odpowd: Ale zlé wždycky snáze se nás chytá; pro-

tož mládeže tam pauštti, kdež zlé i dobré pospolu jest,

nebezpeno , an jed od škdc žiwota nedáwá se sám o

sob tm
,
jimž se strojí , než co w nejlepším wín , co

w nejlahodnjších krmích, neb pokrautkách; s
) a proto moc

swau prowodí k záhub tomu, kdož ho do žiwota dostane.

Tak i ábel, wrah pokolení našeho, chtlli nás zkrásti, pekelné

traweniny swé cukrem wýmluwnosti a zdwoilosti pohanské

obaliti musel ; a my o tom wdauce nerozwržeme mu pedce
wražedlného jeho krámu?

') theolog. 2
) legem Dei deduxit in domos , scholas, aulas t. j.

3
) regule. *) propter slylum. s

) oratorii.
6
) formy. 7

) auto-

ích. 8
) konfektích.
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Díšli: Newšickni tak oplzlí jsau : Cicero, Virgilius, Ho-

ratius a t. d. jsau poestní.

Odpowd : Ale pedce pohané slepí , od boha prawého

k nebohm, k Jupitrowi, Marsowi, Neptunowi, Venuši , For-

tun a jiným (ješto bh ekl: Jména boh ani nepipomínejte,

aniž bude slyšáno z úst twých. Exod. 23, 13., ehož Dawid

ostíhal Žal. 16, 14.), též k hadastwí a powrám swau i

tená mysl zawozující; toho, což pi mládeži koenem
maudrosti býti má, prázdni jsauce, a naprosto jinými wcmi,

nežli ducha Kristowa mínní jest, uedlníky 1

) swé naplujíce.

Kristus wolá ku pokoe ; tito sláwu a powst oslawují. Kristus

chce míti krotké , tito iní wypínající se a bujné. Kristus

holubí sprostnost pikazuje ; tito schytralostem a auskokm

uí. Kristus porauí sjyjllijgfial ; tito k žertm, šprýmm,

prostoekosti cwií. Kristus dowrné libuje ; tito pi wšem
pochybowání, rozepe 2

), hádky strojí. Slowem, 3
) jaké jest

obcowání swtla s temnostmi ? a jaké srownání Krista s Be-

lialem? a jaký díl wrnému s newrnými? a jaké spolení

chrámu božího s modlami ? (2. Kor. 6.) Bda každému, kdo

pohorší jedno^h£^maljkých ,wících,.__dí Kristus (Mat. 18,

.) Bda tedy také, kdo pohoršení wzdáliti moha, necháwá

ústrk takowých ped nohama malikých Kristowých, dítek

kesanských.

Mezitím , co pak tak krásného jest w pohanských tch

knihách, což je tak jímá, a ehož by w nebeských našich

nebylo? Zdali sami pohané okrasám slow rozumli? Ach

duch swatý tu jest mistr nejdokonalejší, jehož slowa dražší

jsau nad zlato, sladší nad med, ostejší nad me na ob
strany ostrý, a nad ostny a hebíky probíjející ze, a tžší

nad kladiwo rozrážející skálu, jakž swatí boží mluwíwali, a

posawad pobožní pociují. Samili pohané pamti hodné,

utšené píbhy 4
) mli a psali ? Plná jich biblí naše,

zwlásnjších, diwnjších, prawdiwjších , nežli oni mají.

Samili penosky, jinotajky, narážky 5
) wésti umjí ? Wrch toho

jest u nás. Malomocný to saud, který sob Alann a Farfar,

eky Damašské, nad Jordán a wody Izraelské libuje (4. král.

') discipule. 2
) disputaGÍ.

3
) Summau. 4

) historie.
6
) tropy,

allegorie, allusí.
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5. 12.). Krhawé to oi, kterýmž Olympus, Parnassus,- Heli

kon milejším jest, než Sinaj, Sión, Hermon, Tábor, Oliwetská

hora, diwadlem. Zalehlé to uši, jimž Orfeowy, Homerowy,

Virgiliowy husle nad Dawidowu harfu libji znjí. Porušená

to chu, *]) kteráž sob nektar, ambrosii a zdroje kastalské 2
)

nad mannu nebeskau a studnice Izraelské zachutnáwá. Po-

rušené to srdce, které se wíce jmény Jupitera, boh a bo-

hyní, mus a milostek 3
), nežli jménem hospodina zástup

angel a archangel, knížat a panstwa, trn a mocí kojí.

Slepá to nadje, která w lukách elysejských 4
) radji než

w ráji božím se prochází, a rozkoše spasenc prohlídá.

Nebo tamto wšudy pohádky, 5
) básn, stín prawdy, tuto pod-

stata, jistota, prawda neomylná.

A nech jest tak, že maj.í^nco_bystrého, což se i nám

hoditi mž, wýrazy 6
) jadrné, a nejedné propowdi 7

) mraw-

né. Zdaliž wšak proto hned k nim musíme ? Zdali nemohau

synowé izraelští a?gyptských oblaupiti a jim zlaté jejich kle-

noty pobrati? Mohan, dowolil bh
;
práwem nám, synm cír-

kwe, ddictwí wšech pohan náleží.

Díš : Tedy musíme jíli a bráti ty wci?
Odpowím: Manases a Efrain, když se užíwati mlo d-

dictwí pohan, šli zbrojn, wšak samí muži, dtí nechawše

w.jníst_ bezpeném, kdež jim již byl dal pán (Joz. 1, 14.).

Tak tedy i my ime, a pro koisti pohan mdlé mládeže

neposílejme. Nebo co, kdyby nám dti naše nepátelé zbili ?

neb poranili? neb pozajímali? Ach, máme píklad žalostných

hojn, jak mnohé fdosofie Kristu odjala, a na zahubení pi—

wedla. Protož nejlepší rada jest zbrojné odnce poslati, a

dáti pobrati a odnésti, a mezi dítky Izraelské, bez nebez-

peenstwí jejich, rozdlowati ty koisti, to jest: wybrati

z jpfeem 8
) pohanských propowdi 9

) pkné, a rozdliti, ku které

co wci 10
) náleží, po naukách. ") K emuž bh nkoho

z uených wzbuditi a nastrojiti ra. Naposledy, mlliby kdo

z pohan w osob wlastní k dítkám kesanským pastn
býti, nechby byl Seneca a Epictetus., jakožto kteíž nejmén

pjowr, uejwíc prawdy mají, a k prawidlm 12
) kesanské filo-

') appetit. i
) ambrosiam , et fontes castalios.

3
) musarum et

Charitum. 4
) in campis elyseis.

s
) fabule.

6
) phrases. 7

) sentencí
8
) autor. 9

) sentencí.
,0
) materii.

fl
) disciplinách. '") regulím.
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sofie nejblíž pistupují. Protož to ábel tak opatrowal, aby

w kesanských školách oni ani místa nenalezli ; nebo nikdež

pedkládáni *) nejsau, akoli nejwíc skutené maudrosti mají.

Ponwadž tedy ábel, protože jemu platn neslaužili, je wy-
lauit; 2)nemliliby od nás poctni, a do škol (wšak pozadu)

pauštni býti, toho k wyššímu saudu zanecháwám. Erasmus

sice, muž ten, kterýž u prosted Antikristowých temností swíci

jazyk a umní swobodných rozswcowati zaal, powolilby
;

kterýž k tomu, aby kesanská mládež w písm swatém hned

wypstowána byla, rad, dokládá potom : Kdyby pak na swt-
ském umní trwati bylo, tedy bych radil, aby stalo se to w tcli^

ježto píbuznjší jsau knihám swatým. 3
) A i to opatrn, wypu-

stíc, kde tam co modlástwím, jako jména boh, zapáchá, neb zlé

nkteré a bezbožné pohan obyeje pipomíná, ponwadž se

i tím mysl mladá naprzniti mž. S tau wýmínkau dowolowal bh
panny pohanské israelským pojímati, aby jim nejprw wlasowé

a nehtowé byli ostíháni a raucho zmeno (Deut. 21, 12).

Naposledy, nech jest tak, nech jest wolno celé pohanské

knihy ísti, nebráníme, wdauce jakým privilegium Kristus

wící w sebe (aby i hady bráti mohli, a pililiby co jedo-

watého, aby jim neškodilo Mar. 16.) ohradil. Towšakwždy
zstati -musí, že ješt u wíe autlé díteky boží mezi hady

metány býti nemají, ani jim ped asem podáwati píin, aby

smlau opowážliwostí jed do sebe ssáti se pokaušeli.

K tomu ani hned s užitkem mládeže spisowé ti pedkládáni 4
)

býti nemohau tomu wku, protože ani Cicero ani Virgilius,

ani jiný žádný nepsal mládeži toho, co psal, ale lidem saudu

dosplého. Na tedy jest mládež tím obtžowati, eho ješt

nechápají ? Uchopí marnost a hích ; wcí wyšších, kam co

patí, neuchopí. Tisjtekrát ^ wíc
;,
jrospje w dosplém wltu

peísti Cicerpna jedn^, než se mu w...mladosti z pamti

teba nauiti. Mladé zatím w písm swatém cwiiti nej-

kesanštjší wc bude.

Námitka 4. íkají, kteí Satanowu proti Kristu pi wedau

:

Písmo jest na mládež ješt wc wysoká; dáwají se jim za-

') proponowáni. 2
) wymuslrowal. a

)
Quod si immorandum sit

profanis literis , equidem id fieri malim in iis, quae propius

affines šunt sacris libris. (Eras. in Theol. Comp.) 4
) authorowé

ti proponowáni.
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tím jiné knížky do rukau, až by saudem trošku dospli. Ale

to e jest nemaudrých, neznajících písem, ani moci boží.

Což se nkolikerým spsobem ukázati mž. Pedn, Ti-

motheus na onen as slowútný hudebník ') , když mu kdo

uedlníka piwedl, tázal se wždycky nejprw, uilli se již

prwé ? eklli, že neuil, pijal ho na mírnau mzdu; pakli se

uil, dwojnásobní mzdu jmenowal, proto prý, že dwojná-

sobní s ním bude práce : jedna , oduiti ho, co se od zlého

mistra zle nauil, druhá, uiti ho teprw znowa. My tedy,

majíce wyhlášeného lidskému pokolení mistra, Krista Ježíše,

krom nhož žádného jiného mistra míli nemáme (Mat. 23, 8),

a kterýž ekl: Necht dítek, a jdau ke mn, a nebrate

jim (Mar. 10), co pedce je nejpnv, proti wli jeho, jinam

powedeme? Le se bojíme, aby pi nich Kristus nezahálel,

píliš snadn je nauce ! protož je nejprw po kolika jiných

dílnách 2
), ba (jak jsem ekl) psincích a hampejzích, po-

wláíme, a teprw je naprznné a pokažené powedeme Kristu,

aby je sob podobil 3
) ? Ale komu h, nežli nebohým ne-

winným ditkám ? kteréž, aneb s oduowáním se tomu , ím
nejprw zapáchli, po wšecken žiwot zápasili musejí, aneb od

Krista prost odstreni, a satanu do uení 4
) dáni býwají.

Nebo co se Molochowi obtowalo, o to se Kristus s ním

tahati má ? Ach hrozné jsau to wci ! Pro milosrdenstwí boží

prosím, necha knží, wrchnosti, a na komkoli to záleží,

prohlédnau, a mládež kesanskau, Kristu zrozenau a na ktu

oddanau, k Molochowi woditi nedopauštjí.

Druhé, klam jest, což prawí, že písmo swaté wysoké,

hluboké 5
), nesrozumitedlné jest tomu wku. Nebo zdali bh

slowu swému, jak ono wtipu našemu wysoké jest neb není,

nerozuml, když rodim, aby je pedkládali ditkám swým,

a onm s nimi mluwili dnem i nocí, porauel? (Deut. 31,

11, 12, 13.) Zdali neprawí Dawid, že ono jest maudrost

dáwající neumlým ? (Žal. 19.) Nenazýwáliž to Petr swatý

mlékem znowu zrozených dítek božích, k tomu, aby jím

rostli, daným? (1. Petr. 2, 2.) Ach mléko jest slowo boží,

znowu zrozeným dítekám božím náležející. Pohanské pak

matlaniny, co jsau u pirownání slowa božího? Skoepiny,

') muzykant. 2
) werštatích.

3
) formowal. 4

) k mustrowání. 5
) subtylné.
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kry, pecky, kosti, pohlodky, twrdých zub potebující, a

ješt teba i ty hmoždící. Protož Duch swatý skrze Dawida

dítek do swé školy wolá: Pojte dítky, bázni hospodinow

wyuowati vvás budu. (Žal. 34.)

Naposledy, jsauf hlubokosti w písm, prawda jest, ale

takowé (jakož swatý Augustin ekl), w nichž slonowé swta
(íilosofi) tonau , beránkowé Kristowi (pokorné dítky boží)

plynau. A tebali je po jednau na hlubinu wésti ? Zdaž to

po stupních jíti nemž ? Nejprw okolo behu
,
pouowáním

je katechismu; potom dál, w známost jim uwozowáním pí-

bhw 1

) stwoení, wykaupení, poswcení; pak jiné píbhy 2
)

písma ; tož mrawné propowdi 3
) , naposledy tajemstwí wíry,

ze zákona, prorok, žalm, wše, kdy eho as. Tak od

dtinstwí známosti písem wyuowáni jsauce, i ped nákazami

swta zachowáni budau, i maudí uinni k spasení skrze

wíru w Krista Ježíše. (2. Tim. 3. 15.) Nebo kdof tak bohu

oddán býwá, a u noh Kristowých sed, maudrosti té , kteráž

s hry jest, nastawuje ucha swého, nemožné jest, aby duch

swatý swé milosti, pomoci a požehnání k nabýwání umní
a rozumnosti prawé wyléwati neml.

A protož záwírka nech jest angelskými slowy : Nemže
dílo stawení lidského trpíno býti na tom míst, kdež se

poíná msto nejwyššího ukazowati (2. Ezdr. 10. 54.) A
ponwadž bh chce, abychom my slauli stromowé sprawedl-

nosti, štípení hospodinowa, proto prý aby on oslawen byl

(Izai. 61. 3.) , nemusejí tedy dítky naše býti strmkowé

štípení Aristotelesowa , Plautowa a t. d. ; sic ortel pohotow
jest: Wšeliké štípení, kteréhož neštípil otec mj nebeský,

wykoenno bude. (Mat. 15. 13.) Ulekni se, jestliže proti

bohu mudrowati, a proti umní božímu wzpínati se nepe-

stáwáš. (2. Kor. 10. 5.) ,

r
HLAWA XXVI.

O kázni škol.

Prawda to jest: škola bez kázn, mlýn bez wody.

Nebo odejmešli mlýnu wodu, stane; odejmešli škole káze,

oslabne ; rown jako rolí nepleješli , chamradí obilíko

A

) historie.
2
) historie.

3
) morální sentencí.
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hubící roste; strmek, neklestíšli, neokopáwáš, neošklubuješ,

wlkowatí a t. d. A wšak z toho nejde, aby škola bití a

kiku plna býti musela; než bedliwosti a oozorliwosti

že plna býti musí, pi uedlnících i uitelích. Káze za-

jisté co jest, než kázání, neb porauení, aby ád ostíhán

byl ? A wšak se wbec rozumí skutené nad ádem ruky

držení , a k nmu pidržení slowy ostrými neb trestáním

písným. Musí tedy mládeže wdce troje toto znáti: proj^

o? a jak káze pi dítkách užíwati. Káze zajisté aneb

trestání má se konati pi tom, kdož zhešil; ne proto, že

zhešil, než proto, aby napotom nehešil. Protož bez wášn,

hnwu a nenáwisti, powlown a rozšafn konati se má, aby

sám ten, kdož trestání pijímá, že se to z lásky k nmu
dje, poznati a skrze to tím wíce zahanbiti a k wýstraze

sob to vvzíti musel. Nemá pak w škole káze nikdy býti

o uení, to jest o nepochopení neb nezpamatowání neb

neudlání neho. Nebo již ukázáno, že se to musí opa-

titi, aby uení milé a libé, jako hra mládeži bylo, naež
také spsobowé *) naped ukázáni. "Neopatili se toho, aby

mysl jich za swau wnadau jdúc, sama s libostí wšecko chy-

tala, daremné jest jisté cpaní, strkání, wtlaukání w n toho,

od eho jim mysl odpadá; daremné jest, i lépe hned wšeho

nechati, než tak cwiiti. Protož w té ástce píwtiwosti

a mnohé snášeliwosti poteba, zwlášt pi poáteních; jakéž

rozšafnosti píkladem swým nebeské slunce uí, kteréž ne

hned z jara, na mladistwé, autlé zrostliny híwá, aniž jich

z poátku hned pálí a praží, než zahíwá pomaliku, potom

teprw, když dorostají, a sím neb owoce dozráwá, osteji

dojímá. Podobné opatrnosti zahradník užívvá, že na mladé

ratoléstky kosíe nepauští, proto že rány ješt netrpí. Aniž

hudebník 2
) citary, lautny, regálu, že mu trochu skípí, a

pojednau ho natahowáním sprawiti nemž, zahazuje aneb

na pstí bije. A takt' jest i každý poátení w každém

umní; než se mu smyslowé, rozum, jazyk, prstowé s wcí
seznámí, snášení potebuje. Poteba pak i tu pi nkom
ostruh; mže se to bez mrskání se a natlaukání s žáky 3

)

sprawiti; nkdy slowem twrdším, pozahanbíc ho ped jinými

w nedbalstwí ; nkdy íci : Bopomozi tomu neb onomu

!

') grifowé.
s
) muzykant. 3

) discipuli.



160

on piln wždycky pozoruje a wšecko apamatuje: hledl-

bych také tak ! Nkdy ho wysmáti : hanba, tak snadné wci
newdti, neb neumti ! Též *) zíditi jim každého téhodne,

aneb aspo každého msíce hádání weejné o místo 2
),

kdežby každý nižší kohokoli z wyšších wybídnauti, a we wšem
tom, emu se pedtím uili, wyslýchati 3

) mohl. A tu uhá-

dáli ho, a opanuje místo jeho, a druhý s hanbau a dol
jde, tak jednm zahanbení pokutau, druhým pochwála a

poctiwost odmnau, a k další pilnosti podntem bude. Jen

aby se tím bu híky nedlalo, neb wášní neprowodilo, než

oprawdow a wážn postupowalo, uitel 4
) hledti má. Mž

wšak nkdy jednomu hanbu jeho stížiti, druhého ctnost po-

chwáliti, wše rozšafn, aby nebylo s popauzením žádného.

Naproti tomu ziwé trestání býti má pro ti wci: 1. Pro

nepobožnost, oplzlost, rauhání, a cokoli proti pikázáním

božím elí. 2. Pro zpauru, když kdo porauením uite-

lowým 5
), neb kohokoli ze starších, zhrdaje, naschwál ne-

iní, co initi má. ^Pro pýchu a zámyslnau lenost neb

záwist, když kdo od spolutowaryše požádán jsa, pouiti ho

nechce. Prwní zajisté ten wýstupek boha uráží, druhý zá-

klad wšech ctností (pokoru a poslušenstwí) odwrací; tetí

prospchu hbitému w umních pekáží. Co proti bohu elí,

nešlechetnost jest, kteráž písným trestáním wywraceti se

má ; co proti lidem a sob samému , neslušnost , kteráž se

žehráním a trestáním naprawiti mž; co proti mluwnici 6
)

nkdy se pochybí, o ež mnozí nerozumn nejwíc horlí, to

maz jest, kterýž uitel 7
) rozumný lehkým hnutím 8

) (nkdy

zasmáním) smazati a setíti umí. Káze tedy k tomu a ta-

kowá a jest, aby uctiwost k bohu, ochotnost k bližnímu,

a ku práem žiwost, we wšem pak tom upímnost a sprostnost

zachowána byla.

Spsobu pak nejlepšímu kázn uí slunce nebeské,

kteréž rostlinkám zem slauží: i. wždycky swtlem a teplem;

2. asto deštm a wtrem; 3. nkdy toliko hímáním a blý-

skáním, akoli i to jim k dobrému pichází. Tak tedy i

mládeže wdce dítky sprawowati a naprawowati má.

') Ilem. 2
) disputaci pro loco.

3
) examinowati. 4

) precepto.

*) preceptorowým. 6
) Priscianowi.

7
) precepto. 8

J strichem.
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1. Píkladem ustawiným, sám na sob žiwý toho, co

se dlati a nedlati má, obraz wždycky dáwaje. ehož
neníli kde, daremná jest wšecka další práce.

2. Slowy milými, bu že napomíná, neb porauí, neb se

domlauwá o nco, a žehe, neb i kára a tresce, aby to wše

inno bylo duchem otcowským, ke wzdlání, ne ke zkáze

smujícím. Necítili takowé milosti k sob žák !

) , snadn

sob káze zlehí a proti ní se zatwrdí.

3. Pakli kdo zawilý jest, a powlownjší takowá slowná

káze nestauje , teprw se pijíti mž a má k skutenému

trestání metlau neb jinak; wšak wždy to obmýšleje, aby

zahanbení wíc než rány bolelo, a jiní také hanby takowé

wíc než bití aby se báli. Bez toho ani tato písnjší káze
k užitku nebude. Protož aby žákm 2

) nezwetšela, neasto

jí užíwati; než když se užiwe, oprawdow užiti; an lé-

kastwí, užívváli se asto, piwykne mu pirození, a obrátí

je sob jako w pokrm, že potom nepsobí 3
).

Úhrnek 4
) wšeho jest, že pknými slowy a ostrým tre- ,

stáním w bázni zdržowána býti má mládež, a že onoho

užíwati stále, tohoto nkdy toliko z pinucené poteby, wšak

i tu aby písnost wždycky zase w lásku smowala, a wše-

lijaké kázn záwírku inila. Nebo (a ješt píkladn wy-
swtlím) kdoby zlatníka widl samým tepáním a bitím obrázek

sliný udlati ? Žádný- nikdá , lépe se leje do twoidla 5
).

Aniž zstaneli pi nm co zbyteného wiseti, kladiwem opt
na to pere, než otlauká kladíwkem, neb klíšfkami uštipuje,

neb pilníkem odpilowáwá, wše opatrn; naposledy pak

wždycky pedce zase hladí.

Též kdo ryby lapati chce newodem, nejen s jedné

strany olowo piwšuje, kteréž by jej hížilo , ale piwšuje
k druhé stran haubu stromowau, kterážby mu zplýwati po-

máhala. Tak tedy podobn, kdo s mládeží chce lowiti ctnosti,

s jedné strany je ziwostí k bázni a pokoe shýbati, s druhé

píwtiwostí kweselé ochotnosti pozdwihowati musí. Šastný,

kdo w to tré umí trefowati

!

Naposledy pi wšem tom dobe se kázni a poestnosti

poslauží, jestliže se pacholata mužm, dwata ženám roz-

') discipul.
J
) discipulm. 3

) neoperuje.. 4
) Summa. 5

) formy.

11
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umným, wážným
,
poestným k cwiení dáwati budau. Protož

pro druhé pohlawí školy obzwláštní a pod spráwau matek 1
)

rozumných af jsau ; léby kde w malé obci malý píliš

mládeže poet byl; tu by spolucwieni , wšak wždy aspo
tídami 2

) od sebe oddleni býti mohli.

HLAWA XXVII.

Rozložení cwiení mládeže podlé stup wku
lidského na tyry školy.

Smýšlejí wbec, aniž omyl jest, že lowk na tle do

dwadcátého twrtého neb pátého léta roste, potom se za-

stawuje, protože na wýš postawa dále nejde, toliko že

audm ješt síly, tlu pak celému zmužilosti a ukázalosti

pibýwá. A podlé tohoto zdá se, že welmi pípadn to,

co k zrostu mysli pináleží , wystíhnauti mžeme
;
jmenowit,

že i ona k wycwiení swému dosti asu má do tch let,

as ten dwadcítityrletní na twero rozdlíce: dtinstwí,

pacholetstwí , mládenectwí, jinošstwí, tak totiž, aby prwních

šest let lowk w klín mateském stráwil, druhých šest let

w škole obecní uitelské 3
) , tetích Šest let w škole latinské,

jazykm cizím a swobodným umním se ue; we twrtých

šesti létech w akademii a cestowání po swt 4
).

Tyto tyry školy kdoby dobe prošel, nazbyt hojn

asu má k nashromáždní wšelijaké maudrosti a umní,
kteráž jej milau bohu i lidem nádobau, a užiteným církwi

neb obci 5
) nástrojem uiní; jen když se dobe spoádá, co

se w které té škole dlati má, a jak. O prwním w této

hlaw se promluwí, o druhém w jiných wyuowání tohoto 6
)

hlawách již ukázáno weejn, ásten pak we školním

ádu 7
) jedné každé školy a tídy 8

) její potom se ukáže.

Clowku tedy na swt narozenému prwní škola jest klín

mateský, prwní uitelé 9
) jeho matka s chwau, dozorci 10

)

pak otec a pstaunowé. Z této školy nežli wyjde lowk,
uen a nauen býti má rozumti mateské ei, a též ji

wýslown mluwiti, pokud totiž wtip jeho sahá. W mrawích_

') matron. 2
) classemi-

a
)
preceptorské. 4

) peregrinacích. 5
) po-

litii.
a
) didaktiky této.

7
) in libellis informatoriis.

8
) klasy,

9
) preceptoi. ") inspektoi.
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pak cwien a wycwien býti má tak daleko, aby uml pím státi,

rown choditi, rukama, oima a jinými audy trh šaškowských

se wystíhati, ostýchati se starších , báti se kázn, poslauchati

rodi bez prowozowání wášní a zlosti, a co k tomu podob-

ného; w pobožnosti pak tak daleko zaweden býti, aby boha

na nebi býti poznáwal, modliti se jemu každý den (a to na

kolena klekaje, ruce spínaje, oi zdvvižené neb spuštné

maje, bez sem tam zcwlowání) zwykal, wíru swau wyzná-

wati, i ji w nejpednjších láncích 1

) (o bohu otci, synu,

duchu swatém, o híšnosti swé a híchw odpuštní, o smrti

a wzkíšení, o žiwotu wném) wyrozumíwati uml, pi-

kázání boží z pamti íkal, též otázkám nkterým snadnjším

z katechismu (Co jest pán bh ? Co jsi ty ? a t. d.), až i

weršíkm nkterým malým z písní nauen byl. To wše

zdali tomu wku nemožné jest ? Zdali šestileté pacho-

látko neb dwátko tím wším stkwíli se nemž ? Mž w prawd
lehauce, powoln, milostn tak daleko piwedeno býti.

Ale jak pi tom postupowati, to se na swém míst ukáže.

Druhá škola jest mstská neb obecní, kdež naízení

k tomu misti a uitelé 2
j shromažující se mládež w liter-

ním umní, mrawích a pobožnosti cwií. W této škole také

pobyti šest let dosti bude, protože mohau powoln naueni

býti: 1. ísti a psáti esky, pkn, wlastn, hbit; 2. zpí-

wati písn 3
) wšelijaké skrze poátky hudební 4

); 3. poítati

wšelijaké bžnjší poty; 4. mže w n uwedena býti (skrze

naschwál k tomu zhotowené knihy) summa wšelijakých

lidských umní i známostí nejpednjších božích skutk,

dj 5
) a píbh swta a t. d. , wše podlé pochopitedlnosti

wku toho; tak wšak, aby se to s dalším wkem samo jim

rozwíjelo, a oni potom teprw asem swým plnji užitku

cwiení toho wyrozumíwali. Naposledy mluwnice 6
) eská,

a jiné wci k dkladnému7
) wyrozumní jazyku swému slau-

žící, pedkládati se mohau, což jim i k utwrzení prawo-

pisu 8
) eského welice napomáhati bude, i cestu znamenité

strojiti k latinské a jiných jazyk mluwnici 9
). W mrawích

') artikulích.
2
)
preceptoi.

3
) melodie. *) muzyky. 5

) historií.

6
) grammalika. 7

) z gruntu.
8
) orlhographie. 9

) grammatice.

11*
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tu cwiení bude, aby umli pokorn, poslušn, bedliw, roz-

šafn, šwarn, wážn, prawdomluwn, wlídn a uctiw sob
poínati. Pobožnost tatáž jako doma, wšak w hojnjších

stupních, jim i pedpisowána, i od nich (píkladem uitelw 1

)

ostíhána býti moci bude.

Tetí škola bude latinská, w níž mládenek od 12 do

18 let se pomeškaj, nauiti se mž woln: pedn jazyku

latinskému dokonale, eckému pak a hebrejskému tak daleko,

aby bez tlumoení w onom zákon nowý, w tomto starý

ísti mohl ; zatím w umních wšemu tomu , cožkoli k zá-

kladu mudrctwí, bohoslowí, lékastwí a práwnictwí 2
) pi-

náleží, jmenowit celý okres wšelikého umní 3
) ; kdež ob-

saženo bude nejen slovvútné to od starodáwna sedmero umní:

mluwnice, dialektika, rhetorica, poitástwí, zemmristwí,
hudba a hwzdástwí 4

) ,
pro kteréž dstojnost magisterská

na wysokých školách 5
) dáwána býwala , ale i jiná : silo-

skum, zempis, letopisy a djiny 6
). Siloskum 7

) zajisté nej-

pednjší jest filosofie díl, a nejslawnjší skutk božích di-

wadlo ; kdež uena bude mládež naše znáti podobu swta
(jakž Salomaun mluwí) a moc žiwl a složení twor, též

rozdíly kmen, powahy žiwoich, pemyšlowání lidská a t. d.

Pedkládati se jim bude také zempis®), aby sob w mysli

wymalowali okršlek zem a moe s krajinami a ostrowy

w nich ležícími a jména jejich; též letojns 9
), aby chopili

poádek wku swta a djiny swta 10
), aby nejpednjších

píbh w swt a promn pokolení lidského , zwlášt

církwe a národ pednjších, nepowdomi nebyli. Naposledy

pipojeno bude umní wýmluwnosti, aby pipomenutým wcem
nejen rozumti, aíe i o nich rozumn, lib, mocn, latin

i esky promlauwati mohli.

K šlechtní *0_ mraw w tomto wku mž pedkládána

býti dokonalá již ethika kesanská , aby znali pwod
a základ, píiny a rozdíly wšech ctností a t. d. Pi umní

') preceptor. 2
) filosofie, theologie, medicíny a jurisprudentie.

3
) totam artium encyclopaediam. ") grammatica, dialeclica,

rhetorica, arithmetica, geometria, musica a aslronomia. 5
) ti-

tul magisterstwí w akademiích. c
) physica, geographia, chrono-

logiaa historia. 'jfysica.
8)geografia. 9)chronologia. 10

)hisloria.
u

) formowání.
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pak pobožnosti nauiti se již z písem swatých mají jisté a neo-

mylné cest spasení, skrze zetelnau powdomost prawého

smyslu lánkw *)_ wíry a prawého mínní pikázání božích

a wyjewené w nich wle boží.

Což wše zdáloliby se komu nepíslušné w tom wku, nech

wí, že na to z milosti boží takowí budau a jsau již prosted-

kowé , aby wšecko to w tch šesti létech tak snadn pi

mládeži spraweno bylo, jak snadn matka za prwních šest

let dít swé jísti, píti, bhati a šwitoiti nauí.

twrtá teprw škola bude wysoká 2
), kdež mládenec

w jazycích a umních 3
) ist projatý na swobodu bude

puštn, aby po wli wšeliká písma procházel 4
), též aby

cestowáním do svvta 5
) (potebali) jazyk cizích, nme-

ckého , wlaského, franského známosti došel, aneb se plnji

w nich utwrdil , a pi té píležitosti s muži jinde slowútnými

w známost wešel. Naposledy piložili kdo k fakult G
) které-

koli (bud theologii neb medicín a t. d.) mysl, z týchž ostat-

ních akademických šesti let nkolik 7
) jich wezma, dosti

asu bude míti.

A tak mládenec, skrze tyto tyry školy prošlý , bude

jako spanilý, urostlý, rozložitý strom, plný nejen listí awt-
wowí, ale již i owoce rozkošného. W šesti létech zajisté

pacholátko bude podobné štípku zdárn wkoennému, a již

ratoléstky rozumu a ctností rozkládajícímu; \ve dwanácti

létech mládeneek podobný strmku plnému pupenc, w nichž

co se zawinutého kryje, akoli ješt newidti , k rozwinutí

wšak že se již wšecko strojí, widti; w osmnácti létech

mládenec podoben bude rozkwtlémujiž, oím krásu, a chí-

pím wni dáwajícímu, uštm pak jisté již owoce slibujícímu

stromu. We tyrmecítma létech bude jako owocem již do-

zráwajícím obwšený strom, jehož sbírání as pišel.

Podlé tohoto tedy rozmení musí býti

1. Škola mateská w každém dom, kde bh dítky dá-

wá; obecní eská w každém mst, msteku, wsi bez wý-

mínky (kde pak w mst wíce far jest, w každé osad je-

.'-

4
) artikul. 2

) akademie. 3
) artibus. 4

) ut per omne authorum

genus libere feratur.
s
) peregrinowáním. 6

) fakulíáté.
7
) pár.
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dna); latinská w každém wtším mst; škola wysoká ') w jedné

zemi jedna.

2. Musí býti wšech prací rozmení takowé, aby se každý

rok, msíc, den, hodinu wdlo, co dlati po wšech školách.

3. A na wšecka místa míti zhotowené knihy, pro uitele

i uící se, aby wšickni každý rok na jisto prowedeni a do-

Avedeni byli k uloženému cíli.

4. A aby se wšecko tak dalo, potebí tch, kteíby do-

hledali, a nade wším ruku drželi, jmenowit školních ped-

stawených 2
) , kteíž také opatrowníci neb úedníci škol 3

)

(neb školozorci) slauti mohau.

ástenjší wšeho rozmení vv dalších knihách, o spo-

ádání škol jednajících, 4
) se uhlédá,

HLAWA XXVIII.

Uwážení, jakby u nás takowé školy šastn wy-
zdwiženy býti mohly.

Kdo až potud wci tyto prohlédaje pišel, nepochybn

že, jakby to šastný spsob byl, kdyby takowými školami

naplnna byla která zem, widí. Než jak pak dlati, aby to

w mozku neb na papíe nezstalo, ale k skutku piwedeno
bylo? Nebo již od sta let na neády škol a spsob uení5

)

naíkáno, a od tidcíti te obzwlášn, jakby napraweny býti

mohly, razeno. A co plátno? Zstaly posawad, jaké byly.

Zacalli kdo co sám od sebe 6
), nešlo to, ustal hned, wysmán

byw, aneb nechal tak , zasteskna sob ; tak že ne bez pí-
iny Jo. Caecilius horlí, že 'bhem tolika století žádný srdce

neml tak hrubých nespsobw pi uených jednotách a wy-
sokých školách naprawiti 7

) t. že žádný neduhm škol a aka-

demií platného nepodal lékastwí. Platného prawím; nebo
podáwali, jakž jsem ekl, ale bez užitku, tak jako nkdy
lékai snažn léky strojí i podáwají, ale bez platnosti. Ja-

kož pak léka, chceli nejen hojiti, než také zhojiti neduži-

wého s
), musí jemu netoliko dobe piprawený 9

) lék pistro-

*) akademie. 2
) scholarch. 3

) curalores cholarum t.
4
) informa-

torních. 5
) metodu. 6

) privatim. 7
) lot saeculorum decursu

nerainem ausum tam barbaris collegiorum academiarumque
consuetudinibus mederi t.

8
) pacienta. 9

) dobré temperatury.
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jiti, ale i as a spsob užíwání jeho dokonale pedepsati

;

protož, co se nám widí, jakby se naše milá wlast tchto po-

skytnutých pomocí ujíti a jich platn k šastnému zastaralých

neduh swých zhojení užiti mohla, toho w sprostnosti srdce

oznámiti neopomineme.

Wšecka pak nesnadnost na tchto láncích 1
) leží:

I. Kdo se toho ujíti, kdo zaíti má ?

II. Odkud bráti plat na školy a školní uitele? 2
)

III. Kde nabrati uitel 3
) tak rozumných, a tak mnoho ?

IV. Kde nabrati knih tch nowých, nowým tím spso-

bem 4
) psaných ?

V. Jak možné wšecku mládež pidržeti ke škole ? pon-
wadž mnozí rodiowé chudí jsau, odkudž dítek wychowá-

wati, owšem na n nakládati, nemající
;
jiní jsau robotní, dí-

tek swých doma a na poli ku práem žiwnosti potebující

a t. d.

VI. Kde wzíti rozumné školní pedstawené, 5
) kteížby

na wšecko pozor dáwati , a nad tím ruku držeti umli a

mohli ?

VII. Ponwadž tím spsobem 6
) nelze nic zaíti, co pak

s odrostlejšími dlati?

VIII. Naposledy, jak opatiti, aby to wše stálé bylo, ane-

rcili neustalo samo od sebe, alebrž sílilo se, a wždycky wíc

školám našim swtla, ádu, síly pibýwalo?

Na jednu každau wc co nejkrateji se odpowí.

I. Komu stráž nad církwí poruena, tomu i nad školami,

protože ony semeništm církvve jsau. Poruena pak jest cír-

kew knžím a wrchnostem , knžím a uitelm , aby radili,

napomínali, probuzowali k wzdlání církwí a škol. Protož

Eliáš a Elizaeus obcházeli a prohlíželi 7
) školy prorocké w

Betel, w Jalgala, w Jerichu. (2. Reg-. 2.) Tak Origenes

w Alexandrii hlunau kesfanskau školu zaal, z níž weliké

množstwí uitel wyšlo. Tak mistr Jan Hus škol zwlášt-

ním milowníkem a wzdlawatelem byl. Tak Dr. Luther

léta 1525 staw íše k wyzdwihowání a pilnému opatení

') punktích.
2
) mistry. 3

) preceptor. 4
) metodera. 5

) schol-

archy.
6
) metodem. 7

) wisitowali 8
) mistr Jan Hus,
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škol wbec wydaným spisem horliw napomínal. Tak

nyní knží, dkanowé, konsistoe nade wšecko nejwtší

péi sem obrátiti mají , aby k emu se z milosti boží

tak mocná brána odwírá, to jejich pobízením šastn cíle

dojíti mohlo. Wrchnostem pak porueno jest wychowá-

wati církew a školy. Protož chowakami a pstauny od

boha samého nazwáni jsau. (Iz. 49. 23.) Ukazují pak píkla-

dové, že kdykoli pobožní králowé, knížata, panstwo psto-

wáním tím neobmeškali, pán bh žehnal, a kwtlo wšecko,

jakž pod Dawidem, Šalomaunem, Jozafatem, EzechiáŠem, Zo-

robabelem a t. d. bylo. Konstantin císa, když kesanm po

wšem swt náboženstwí oswobodil , oswobodil i chrámy

a školy; nébrž nákladem swým wyzdwihowati poruil. Karel

Weliký, kterýkoli národ k wíe obrácen byl, hned jim také

školy naizowal, aby wíra kesanská tím mocnji se wko-

eowala, a bylo tak. Po založení od Karla twrtého (otce

wlasti) wysoké školy ') Pražské w nemnohých létech dal bh
mistra Jana Husa a jiné nástroje swé, kteíž w mrákotách pa-

nujícího Antikrista odkrywše, svvtlo prawdy národu našemu

zase rozswítili. W íši také, když na horliwau žádost a na-

pomenutí D. Lutera od knížat a mst škol nemálo wyzdwi-

ženo , rozmnožili se uení lidé welmi , k sláw celému

národu jejich, a obdrženo tím,j^J|ypt&tí swodowé a

praktiky ne tak prudce jíti mohly. Protož i našich wrch-

ností ta powinnost bud, aby každá na svvých gruntech do-

mácí školy wyzdwihla; o obecních celá obec spolen ra-

diti powinna bude. Tím bohu milau wc uiní, církwi pak

a wlasti užitek weliký spsobí; nýbrž i sob, sob tím sp-
sobem to opatujíc, aby lidí k službám a úadm hodných

dostatek míti mohli. Páni tedy a knží o školách zárowe
raditi powinni jsau, proto že od boha k tomu zawázáni jsau,

nýbrž i sami pro sebe, jeden slaw pro druhý. Neb žádný

na swt staw s druhým spokojenjší není, jako uení s uro-

zenými. Oboji zajisté jsau netoliko jádro lidského pokolení,

ale i podpora, ponwadž oboji obcím, mstm, národm
dáni jsau, aby spráwu drželi, jedni pouowáním, druzí ochra-

nau, jedni radami maudrými, druzí rozkazy slušnými, oboji

1
) akademie.



169

píkladem a kázní ád zdržujíce. Nýbrž i sob staw tento

jeden druhému napomáhá. Nebo uení a spráwa jejich po-

tebují pokoje, kterýž pod a od wrchností mají. Wreh-
nost pak pod bemenem prací swých potebuje pomoci, kte-

rauž od lidí maudrých míti mohau. Nebo to jsau ty koly

a podpory wšeliké spráwy *) (Iz. 3. 2.), to ostnowé wáznaucí

a hebíkowé wbití (Eccles. 12. 11.), nýbrž meowé ostí

a stely uhlazené 2
) (Iz. 49. 2.). Protož wy, páni milí , ne-

jsteli sami bitwy, býti wšak máte brusowé, ty, kteíž okolo

maudrosti pracují, wlídnoslí, štdrostí, napomínáním , dohle-

dáním k jadrnosti brausící; a budete milí bohu, jako setník

onen, o nmž pán Kristus swdectwí slyše, že školu Židm
wystawl, zamilowal ho a zázrakem zwláštním k nmu lásky

dokázal. (Luk. 7. 5.)

II. A z tohof se již rozumí, že otázka o náklad na školy

a uitele 3
) nepotebná jest. Nebo wrchnost je opatiti po-

winna. Powinna prawím opatiti, aby mezi lidem jim sw-
eným uení a cwiení bylo , a weejn bylo pro wšecky,

a bylo darmo. Tak zajisté bh opatil , aby slunce darmo

wšechnm tworm swítilo, oblakowé darmo wšecky swlažo-

wali, wítr darmo wšecky prowíwal; wrchnosli pak na míst

božím jsauce, boží následowníci býti mají. A zdaž newede

k témuž i horliwých pedk píklad, kteí na kláštery co

nenadali? protože tehdáž w klášteích se dalo w literním

umní cwiení, knih pepisowání, w ctnostech prospíwání.

innoli jest to, aby nkteí toliko zachowáni byli pobožní,

uení, ctnostní, a knihy aby se množily, neb zachowány

byly; což tedy nám z milosti boží tyto jistší prostedky (ne

aby nkteí, než wšickni, braušeni byli) majícím, uiniti ne-

sluší ? A wšak newelikých náklad poteba. Nebo ne to, abychom

krmník pro zaháliwé, tuné opt bichy nadlali, obmýšlíme

;

ale toliko, aby ti, kdožby z milosti k bohu a mládeži práce

ty podnikati chtli, powinnost uitelskau 4
) pi em konati

mli. Protož uitele 5
) we wsi snadn užiwí, když z d-

chod swých páni (an je sob nkteí nad slušnost zwýšili)

nco ulewíce, na n obrátí. A ponwadž nebudau než tyry

') regimentu. 2
) wypolerowané, 3

) školmislry.
4

) preceptorskau.
5
) školmistra.
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hodiny za den práce, bude moci jakýkoli emeslník, neb pí-

sa, neb zwoník, to jest lowk odjinud již díl wyžiwení

mající, k tomu staiti, tak aby ne wšudy naschwální uitel 1
)

chowán byl, a na nj celý náklad šel. Staweníko pak

k škole wystawíli sama teba wrchnost, což tu welikého

bude? Wšak na owírny, piwowáry, stodoly, pazderny swé

wíc nakládají. Díli rozum: To jest jiná, odtud dchody mají!

A což odkud pánu bohu dchod jde, tu wšelijak ruku za-

weme? Cti hospodina ze statku swého (dí písmo) a z nej-

pednjších wcí wšech úrod swých ; i budau naplnny sto-

doly twé hojností, a lisowé twoji mstem oplýwati budau.

(Písl. 3. 9.)

Na školy mstskéjilunjší, i eské i latinské, wíce bude

nákladu potebí, protože rozdílné tídy rozdílné uitele míti

musejí; owšem pak na akademii. Ale na to již prwé jsau

1. školy na wtším díle wystaweny, zwlášt akademických

a jesuitských kollegií nkolik. 2. Dchodowé týchž kollegií

a škol. 3. Dchodowé klášterští také ne jinam než na swaté

poteby 2
) obráceni býti mohau, t. na školy, na wychowání

žákw 3
) církewních a na wychowání sirotk chudých a t. d.,

tak že rozšafn to rozmíc, weliká odtud weejným školám

bude pomoc. Potebíli pak mimo to ješt kde co, nastrojí

bh ducha nkterých, že se nebudau liknowati wylíti nar-

dowé masti i wlas k namazání a wytírání noh pán, jakž

píklady w jiných zemích (kde se lépeji, co uení maudrosti

jest 4
), saudilo) máme. We Francauzích 5

) zajisté léta 1631

Hugonoté (když jim král, co z naízení pana otce jeho na

studenty wycházelo, odjal) swolili pátý díl dchod swých

dáwati jedenkaždý, jen aby wždy mládež ku potebám cír-

kwí a obcí cwiena byla. W Anglii nkteí páni, dwa neb

ti statky mající, jeden na wychowání student pauštjí; jakž

uinil léta 1632 jistý pán 6
) Samuelowi Hartlibiowi, že jemu

zámek swj 7
) i s opatením z dchod wyžiwení , aby tam

Se dwadcíti urozenými mládeneky bydleje, studií hledl,

pustil. asté také tam jest, jako i w Hispanii a Itálii, že

bohatí páni, neb kupci a mšané, bez ddic scházejíce,

') reklor. 2
) in usus sacros. a

) alumn. 4
) sapientiae studia

jsau.
s
) Frankreichu. 6

) N. N.
7
) N.
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aneb sic ddicm ješt s potebu necháwajíce, díl statku bu
na studenty, neb na rozmnožení wdomostí 1

) t. na nowé
vvynálezky 2

), poruníky na to zídíc, odkazují; jakž i u nás

slawné pamti pan Petr Wok z Rožmberka, a w Slezsku p.

Jií Senajch a t. d. uinili. Ješt pak jest tentýž bh, kte-

rýž srdce lidská kloniti umí.

III. Kde pak naberem uitelw 3
) takowý zástup ?

Odpowd : z poátku snad nesnadnosti nco bude , na-

potom nic. Nebo w patnácti létech jediná dobe spoádaná

škola na sta lidí uených, kteíž se jiným za wdce hoditi

mohau, dá, když každý skrze wšecko proweden jsa, vfšeho

powdomosti nabude, a tak z každého uedlníka mistr býti

moci bude. Mezitím pak udlati, jak na ten as možné,

wzíti jakéhokoli mládence, neb muže, neb starce , teba od

emesla neb od pluhu, jen kdyžby ísti a psáti umje, zku-

šený byl (naež se nejwíc hledti musí) w pobožnosti a po-

waliách doFýcíí; pjde to, protože když knihy žákm dobré

i o užiteném jich užíwání plná zpráwa bude, nebude snadné,

zmýliti se neb chybiti; zwlášt kdyžby školní pedstawení

a dozorci 4
) rozumní byli, aby jim to ukázali, a potom pe-

hledati umli.

IV. Co se knih dotýe, totof suk nejwtší, proto že to

základem wšeho; budauli ty spraweny, o jiné bude tak snadno,

jako o zawšení a natažení hodin , když od mistra dobe

udlány jsau. Protož abychom se nezdáli jiným nco ne- l

možného ukládati, co nejtžšího jest, tomu swá podstawu-

jeme ramena, a takých knih podlé spsobu pirozeného 5
)

spoádání na swau práci bereme, silné té ku pánu bohu

jsaucc nadje, že ponwadž ukázal wci takowé, požehná,

aby dosaženy byly, skrze nás, jak býwá w poátcích možné,

skrze pak potomky a uedlníky naše wšecko plnji. Naež

i prawidla jistá
6
) pohotow máme, aby wdli i jiní po nás

wšecky tyto nálezy 7
) jak dále wésti, ažby se bohdá k do-

konalosti té, jaké nám pod nebem píti chtít bude pan bh
náš, pišlo. To o spisowání knih. Aby pak týchž knih do-

') scientiarum Augumenta. •) inventa. •*) preceptor. 4
) scho-

larchowé a visitatorowé.
s
) metodu naturae.

6
) regule jisl^L

7
) Avšecka tato inventa.
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statek a šwarn a bez chyby *) tlaeno, a wšechnm školám

dodáwáno bylo, w tom knihtiskaská 2
) bedliwost, za to máme,

nic neoblewí, jimž také my prawidel 3
) a pomocí jistých

podati nezanedbáme.

V. Jak pak dlati, aby wšecka mládež k školám obrá-

cena byla? S strany mateské a obecní školy nesnáze není.

Když sob každý z rodi knížeku (o umlém a rozšafném

dítek až do šestého léta wedení sepsanau, a informatorium

školy mateské nazwanau) kaupí, dosti swtla widti bude,

jak dít swé rozumn wypstowati má. Do školy pak obecné

(ponwadž uitelm 4
) platiti nebude žádný saukromý, 5

) cožby

neposílali dítek swých wšickni rádi ? A zdaž jich ped dwa-

náctým létem k hrubé služb a práci potebují ? A byt po-

tebowali, na tyryf je hodinky odpustiti mohau, jindy celý

den doma je majíc. Nadto we wsech, asu letního
,
jestliže

kteí ku pasení dobytka neb pohánní obracejí, mohau se

jim hodiny dw aspo naíditi o poledni, aby k uiteli6) do-

jdauc, poueni byli, a toho, což sob i na poli ísti a wpa-
mt wkládati mohau, wyswtlení pijali. Podobn bude s mlá-

deží mstskau pi škole httinské , že i na hodiny 7
) dochá-

zeti, i krom hodin tch ty rodim a panm swým slaužiti

mohau.

Jeden pozstáwá k rozwázání suk: Co s dtmi lidí na

prosto chudých, aneb s sirotky chudými dlati? jak ty mí-

stem a strawau, aby pi škole držáni býti mohli , opatiti ?

Odpowd : daufejme bohu a králi swému, že s strany sirotk

lepší než ped tmito asy ád bude ustanowen, aby tak

jako howádka opuštni nebyli. Co dím jako howádka? Wšak
howado každé má pána, a by ztraceno bylo, najde se, kdo-

by se ho ujal; tito pak jako smeti a powrhel býwají. Ozná-

míme wšak, jak saudíme, žeby to opateno býti mohlo.

Pedn, aby lidé, jimž bh stateek dal, dítek nedal,

od školních pedstawených s
) napomínáni, od wrchností pak,

byloliby poteba, pidrženi byli, sirotce njaké neb chudých

lidí dít pro boží odplatu chowati a do školy posílati. Nebo

l

) correcte. a
) impressorská. 3

) regulí.
4

) preceptorm. s
) pri-

wátní. 6
) školmistru. 7

) lekcí.
8
) scholarch.
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dáwalilif páni psy poddaným robotau chowati, pro ne sirot-

ata radji?

Druhé: Nemáli kdo než jedno dít, mže piwzíti druhé

chudé k nmu, bohatí pak kolik syn, tolik chudých pacho-

lat, kolik dcer, tolik dwat, chowati mohau. A to ne ne-

ádi. Nebo toho tvver zwláštní užitek bude. Pedn za-

jisté ctí tím boha z statku swého. Druhé, dobýwají tím sob
a swým dítkám božího požehnání ; nebo není možné, aby

bh takowé lásky bez odplaty nechati ml. Tetí, napomá-

hají dítkám swým, kteíž wedlé onch, zwlášt byliliby,

jakž asto býwá , wtipnjší aneb wkem a prospchem

trochu naped mající , k braušení se dobrau pomoc, k ze-

wnitním pak potebám od nich posluhu míti budau. Na-

posledy napomáhají samým tím již obci, když synowé jejich,

hned z mládí služebníky majíc, rozkazowati jim (podlé wy-

mení wšak ádu a ctnosti) zwykají, a k tomu aby asem
swým spráwu l

) ujíti mohli, se hotowí. A bude každý ta-

kowý mšfan, kupec, emeslník , sedlák z takowého scho-

wance swého asem swým bu užitek, bud est míti moci.

Byloliby ješt chudých dítek nco, ostatek již obec každá a
opatí, ástku dchod obecních na to obrátíc. Tak budeli

bh ádem tímto ctn (nebo jest bh ádu, má w nm za-

líbení), poctí zase, dá léta dobrá, pokoj, úrody, zdrawí, a

wšelijaké požehnání. —-rr-~

Co se tkne školy wysoké, 2
) tam bude potebí pidati, JJfj

aby chudí studenti darmo mli byt, stl, šaty, zwlášt w theo-

logii a medicín studujících dobrý poet ; tolikéž na osoby

politické z urozených, kteíž do studií piln a platn mysl

zawedše, kdoby na n náklad wedl, nemají, penžitau po-

moc ; naež , díw nežby z štdrosti tch, které bh wzbudí,

stálý plat wycházel, sbírky 3
) naízeny býti mohau; i jme-

nowit na urozené od staw aby každoron nco skládáno

bylo
,

podlé toho, jakby snmem snesení bylo ; na boho-

slowce 4
) dchod bude ze sbírek 5

) církwí a spráwc jejich

podlé toho, jakby se naídilo; na lékae6
) pak ze sbírek 7

)

mst a obcí celého králowstwí, jakby se poteba ukázala.

') regiment. 2
) akademie. 3

) kolekty. 4
) theologiae candidatos.

5
) z kolekt.

6
) mediky. 7

) z kólekt.
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Tak bude bez welikého obtížení weliký poet lidí wychowán
moci býti.

VI. K tomu wšak bude newyhnutedln potebí lidí roz-

umných, kteížby za školní pedstawené^) zízeni jsauce

pihlédali, aby se podlé pedepsaného ádu wšecko dalo.

Ti budau nad wysokau školau 2
) wybraní z pán stawú aka-

demie opatrowníci, 3
) uení, rozumní, rozšafní, sláwy boží

a obecného dobrého horliw milowní muži; též dwa neb ti

jim pidáni z knžstwa. Nad gymnasium po mstech budau

dwa z senátu a dwa z obce, wedlé církewního swého spráwce

:

po mstekách pak a wseeh, w každé osad obzwláš, fará

se staršími církewními. Jichž powinnosti budau takowé:

1. Založiti w každé osad (ponwadž nkterá msta
( wíc osad mají; w kraji pak po nkolika wsech k jedné

t
osad pináležO popisy 4

) mládeže, a do tch jména wšech

tu se rodících neb wedlé rodi swých od jinad se dostá-

wajících dítek zapisowati. Napotom pak hnuliliby se kteí

rodiowé s dítkami jinam, aby swdectwí brali od spráwce

swého církewního k tomu tam spráwci, a od úadu swého

k onomu úadu, a tu jména rodi do knih mstských aneb

obecných, jména pak dítek do knih školních aby se zapiso-

wala , a bez takowého swdectwí a zapisowání žádný odnikud

pauštín, žádný nikde pijímán aby nebyl, na to pozor dáwati.

2. Pidržeti rodie, aby w každém dom mli , a sob
ili, neb ísti dali knížeku, kteráž sepsána jest, informa-

torium (ád) školy mateské, to jest, o umlém nemluwátek

a dítek až do léta šestého wedení. Tam zajisté zpráwy.

jak sob s dítkami swými pkn, rozumn poínati a dalšímu

od uitel 5
) cwiení užiten nastrojowati, nabudauc, mohau,

aby se podlé toho chowali, na kázáních tytýž napomínáni

býti, a od školních pedstawených6
), djeli se to. dohlídáním

a napomínáním pidržáni býti.

3. Školy obecní opatowati stawením, aby z obecních

dchod wzdláwány, oprawowány, a sworn chowány byly.

Protož dohledati k školnímu stawení, každého twrt léta nej-

mén, obyejn. 7
)

') scholarchy. 2
) akademií.

3
) akademiae curatores. ') registra.

s
) preceptor. *) scholarch. 7

) solenniler.
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4. Peowati o mládež školní, pidržením totiž rodi,

aby když as jest, dítky do škol obraceli, a je pi tom bez

odtrhowání chowali; též dopomáháním ') chudým dítkám

k dítkám bohatých lidí. aby se wedlé nich žiwily a brausily.

až i sirotkm místa a wyžiwení obstaráwáním.

5. Pée jejich také bude o preceptory a uitele školní.

1. aby byli;

2. aby byli osoby hodné, t. pobožné, ctnostné, umlé
a rozumné

;

3. aby záplatu swau neb wychowání swé mli:

4. aby powinnost swau konali, a náležitau wzácnost

u mládeže a lidu mli. Za kteraužto píinau jim potebí,

nejmén jednau w msíc (wšak nenadále) do školy pijíti,

a tu hodinu neb dw posedíc, dlali se wšecko tehdáž a tak,

kdy a jak se dlati má, dohledati, aby pi wýslechu roním 2
),

kdež wšickni , neb na zvtším díle , rodiowé a patronowé /^
pítomni budau, sami také z nepilného dohledání hanby . *w»-*

nemli.

Tak když se i w dalších stupních powinnosti jejich jasn

ukáží, nebude se bohdá i k tomu nedostáwati lidí rozumných

a pilných.

VII. eklliby kdo : Ale tímto spsobem 3
) cwieni býti

nemohau, le kteí nyní w dtinshví zastiženi budau. Co pak

s odrostlejšími dlati budeme ? Odpowd : Kteí tak zane-

dbáni jsau, že ani ísti neumjí, aneb málo, mohau s šesti-

letými do pnvní tídy wzati býti. byf oni w osmi, desíti

neb wíc létech byli. Lépe nkdy zaíti, než nikdy, a wždyf

zapllet eskau školu_pioJdauc^\víc umti budau. než ped
tím deset let do ní chodíc. A budauli zatím do latinské

školy kteí chtíti, asu dosti, by pak we tyrmecitma létech

z ní wyjíti mohli : wynesau zajisté z ní wíc . než jsme prwé

we tidcíti létech ze škol a akademií wynášeli. Co se tkne tch.

kteí poátky dobré mají, teba i latiny, w osmi. desíti, dwanácli

i wíce létech jsauce, mž se s nimi eská škola od lucidáe a

grammatiky zaíti, a zatím hned do latinské. Co se tch. kteíž

w létech patnácti, šestnácti a wýš jsauce, w latin a etin
dobré poátky položili, dotýe, tm páti budeme, aby o swé

') fedrowáním. J
) promocích roních. 4

) metodem.
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pilnosti *) našich knih užíwali, a uzí užitek, ponwadž se tak

strojiti bude wšecko, aby kdo rozum má, i bez wykladae

a wdce wšudy wtipem proraziti mohl , akoli cwiení 2
)

takowá, kteráž by jej zmocnlým w umní uinila, býti

moci nebudau. Slowem 3
), když ruky piiníme, ukáže se

na wšecko wždy njaká rada; nyní wšak nejpednjší o za-

ložení nowýcli nastáwajícímu nowému wku škol wyhle-

dáwání jest.

VIII. Aby pak to wše i šastn zaato, i napotom stálé

bylo, mž se nejwyšší školní dozorce 4
) zíditi, bu wysoké

školy 5
) Pražské rektor, aneb radji (ponwadž ten pi škole

té
G
) býti musí, a dosti práce má) jiná obzwláštní k tak we-

liké práci hodná, oswícená, pobožná, horliwá osoba; jejíž

powinnost bude, na wšecky w celém králowstwí školy pozor

dáwati a sprawowati, aby nejen wšecko, co jíti má, šlo,

ale i rostlo a rozmáhalo se, s strany oprawdowosti a ád
dobrých wšelijakých. Protož on:

1. Objíždje naízowati bude po mstech krajských i ji-

ných pedních rektory , osoby tak rozumné , aby jim ne-

jen domácí školy, ale i okolních wšech dohlídku 7
) bezpen

switi mohl. Ten zas každý krajský rektor bude míti pod

sebau zwláštní s
) po mstech , mstekách , wsech rektory,

a ti zase swé subreklory po jiných k swé osad patících

wískách; aby tak (ponwadž základ9 ) hlawní na to jde)

žádný w žádném nikdež kaut opuštn nebyl. A wšak

týž dozorce 10
) nejen k rektoru krajskému, ale i k celému

jeho kraji a jeho w nm spráw dohledati musí, aneb as-

po na wšecko se wyptáwati, a ze wšeho potu žádati.

2. emuž napomže, aby týž dozorce popisy 11
) wšech

škol a školek w celém králowstwí, i jména rektor, cor-

rektor i subrektor, až i poet (jaký se kdy pi dohlídce 12
)

najde) žák 13
) za sebau ml. A toto poslední mž toliko

w latinských školách ostíháno býti.

') piválo sludio. 2
) exercitací.

3
) Summau. 4

) scholarum visi-

tator.
5
) akademie. s

) akademii. 7
) inspekcí.

8
) parti-

kulární. 9
) fundament. *°) visitator. ") visilator registra.

I2
) visitací.

,3
) discent.
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3. Tentýž dozorce ') powinen bude, nejpednjší na roz-

množení wyuowacího 2
) umní pozor míti, a to i sám sp-

sob dobrých 3
) wyšetowáním, a wyšctilli kdo w em roku

toho jaký spsob takowý 4
) (žeby snáze, lépe, plnji nco

býti mohlo, nežli pedepsáno jest), na to se wyptáwáním

a wšeho poznamenáním, i na cizí práce a nowé nálezky 5
),

w íši a jinde pozoru dáwáním , a cokoli wyjde, pilným wšeho

uwažowáním i jiným k uwážení podáwáním. K jakéž po-

teb dobréby jemu bylo, nkteré osoby míti ku pomoci

(k oprawowání pak spsobu uení G
) w klassích klassické rek-

tory) jimž wyšelený nedostatek pednesa, a spsob naprawení

toho, ukáže, spoleným schwálením teprw impressorm k na-

prawení napotom toho a toho, w té a té knize, podá.

4. Za týmž dozorcem sbírky na rozmnožení wdomoslí 7
)

býti mohau; wšak tak, aby opatrowníkm wysoké školy 8
)

ze wšeho poet inil. Pakli za nimi budau, tedy podlé jeho

uznání a poteby jimi nakládáno *•) bu.

Tak když nejwyšší tento dozorce 10
) bude obrán muž

oswícený a bohabojný, jemužby sláwa boží a obecné dobré

nad jeho duši milejší bylo, a kterýžby wšeho swého inní
králi, stawm, konsistoi, wysoké škole a jejím opatrowní-

km i
') wždycky se zprawowati hotow byl ; nebude moci než

akademie s krajskými školami dobe opatena býti. Krajští

pak rektoi s krajskými také školními pedstawenými a opa-

trowníky 12
) jiné swé školy, a tch opt rektorowé s swý-

mi školními pedstawenými ,3
) drobné swé školky piln opa-

trowati hledti budau ; a wšecko w ušlechtilém tom spoádání,

za boží a wrchnosti milé ochranau, snadn ostojí.

HLAWA XXIX.

Pro na wyzdwižení a založení w celé zemi ta-

kowých škol i hned bez odkladu mysliti sluší?

Uzelliby kdo z Jich Milostí pán staw neb knžstwa

neb uených našich, koho bh wysokým rozumem obdail

') visitator.
2
) didaktického. 3

) fortel. 4

) grif.
s
) invenla nova.

6
) metodu. 7

) visilalorem kollekly na augmenta scienciarum.
8
) curatorihus academiae. 9

) šafowáno. ,0
) visitator. '*) aka-

demii a kurátorm. ") scholarchami a kurátory. ") schol-

archami.

12



178

w tchto od nás podaných wcech ješt neplnost jakau,

a žeby dokonalejšího ješt nco žádáno býti mohlo, ten nech

wí, že to widí, co i my widíme. Nebo dáwní boží rozšaf-

nost známa jest, že nesype a neleje wšeho na jednu hro-

madu w zahrad swé , ale rozsíwá a zawlažuje sem tam

jedno za druhým dle líbeznosti swé; aniž toho w pirození

naídil, aby která bylinka, owšem strom, jednoho dne neb

msíce i wypuiti se, i zkwésti, i owoce k dozrání piwésti,

i plného swého zrstu dojíti mohla; po stupních dn, m-
síc, let, dosti dlauho wšecko jde , nežli k plnému zrostu

pijde. To hle w skutcích božích! a mlibychom my o swých

pedsewzetích nco božštjšího smýšleti ? Odstup to. Po-

átkem toliko prawíme býti swé toto nawržení toho, ehož
se budaucn nadjeme. A wšak protoli tímto pohrdáme ?

Hlaup by se to stalo, ponwadž každá wc wždy poátek

míti musí ; kterýž by nepatrný byl a mdlý, wždy wšak zaatá

dobe wc dalším pilným šetením k zrstu wedena býti

mž, a z jedinké jiskry, rozwívváním jí a látky 1
) spsobné

pidáwáním, weliký ohe býti mž! Protož neliknujme se,

o nejmilejší krajané! rozkesaných již tchto jisker uchytiti,

a z nich wlasti swé swtlo to, kteréž dalším rozhoowánírn

w neskonalý blesk wzjíti mž, zanítiti.

Neíkej žádný: Co my tak neobyejnau wc zaíti má-

|
me? Nech zanau Francauzowé, Angliané neb Nmci! Po-

• díwáme se, jak se jim zdaí. Nebume , nebume
,

prosím

tak leniwí, abychom po jiných toliko wždycky hledli, a za

jinými zdaleka se plaziti chtli ! Nech nás také nkdy w n-
em jiní ped sebau widí. Ne wždycky wypjujme oí;

také nkdy swých, které nám bh dal, užíwejme ! O pemilí

krajané, nebume tak zpozdilí k wcem ušlechtilým ! Co nám

bh žárowe s jinými neb ped jinými dáwá , tím od sebe

nestrkejme ! K emu máme oi , že co býti má , widíme,

mjme i srdce, a ujmme se toho oprawdow. Ach, pe-
milí echowé ! námf jest, nám na tyto wci nad jiné národy

mysliti, protože pedešlých let nad jiné špatnji školami opa-

teni bywše, mimo jiné národy w stínu jsme stáli , a skrze

to u cizích w pohrdání a posmchu byli, i úštipky rozliné

') materie.
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snášely, a ne bez píiny. Nebo nejen jsme žádných slaw-

ných spisowatel, *) kteížby spisy 2
) swými swt oswcowati

pomáhali, nemli; ale ani k domácím potebám lidí dosti

nebylo^ k wyslanstwím 3
) a úadm, w obci 4

) i církwi. Pro-

tož pislali jaká poteba, k cizím jsme se obraceli, je do

zem wábili, penzi peplacowali, se swau a celého národu

hanbau, nýbrž škodau. Nebo cizí se mezi námi osazowali,

sebe a ne nás wzdláwali, nás i jazyk náš zastowali, ný-

brž tlaili. Naši mezitím wtipowé, pi mnohých nad cizí

onchno jadrnjší, zawozowali se do marnosti, lhostejnosti,

bujností, zahálek a neád rozliných, že wzpomenauti na

to, ím panstwo naše, rytístwo naše, mstský i sedlský lid

náš as tráwíwali, hrza mne podjímá. A tím cospsobeno?

To, co widíme. Pišly na nás hlawy rozum nosící; Hispani,

Wlaši i jiní pemudrowali nás, potlaili nás, rozptýlili nás,

poplenili nás, protože jsme byli, jako na onen as Jeru-

zalém, holí, a podpor svvých, to jest rek udatných, muž
wálených , saudc a prorok , mudrc a rádc wtipných

a wýmluwných, nemající. (Iz. 3. 1. a t. d.). A kdyby ho-

spodin zástup nebyl odjinud zawolal udatných rek swých,

kteréž sob jako lesknaucí se 5
) stely byl pihotowil , a w

taulu swém složil, bylibychom w potlaení a pošlapání z-
stali na wky. Ai tak, a bh rozptýlil wichrem swým ne-

pátely naše, my wšak zstali jsme jako baudka w zahrad

tykwowé (Iz. 1. 8.); pustota ješt dobrých ád tlaí nás.

Odkud to wše? jediné, že jsme dobrého mládeže cwiení ne-

mli, aby lidí k osazowání obojí spráwy 6
) hodných dostatek

byl ; a neopatímeli sob toho, jisti bume, že k stalému po-

koji a bezpenosti swých wcí my ani potomkowé nepijde-

me. Stálost zajisté církwe i obcí na niem, na niem pra-

wím, než na dostatku lidí rozumných podlé písma swatého

swdectwí (Pís. 11. 14. a 15.22.) nezáleží. Tak nkdy Kal-

dejští, tak po nich Peršané , tak ekowé , tak ímané , tak

te let minulých Hišpané maudrostí toliko a dobrau spráwau

wítzili ; a jiní zase, kdo se jim brániti a ubrániti mohli, ne

jinak než rozumem a zdrawými radami mohli. Ponwadž

tedy wšeho swta píkladowé ukazují , že sláwa národ a

') scribenl. 2
) lucubracími.

3
) legacím.

4

) policii.
5
) wypule-

rowané. 6
) obojího regimentu.

12*
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rod, mst a osad, obcí, církwí, toliko na lidech maudrých

a rozumných záleží; my optliž ekati budeme , aby nám

lidé takowí, jako w lese díwí, sami rostli? i zkamení jich

sob nebo ze špalk natešeme ? i poekáme, až je nám pán

bh zázraným njakým porodem, mimo bh pirozený, wy-

woditi zane ? O nikoli, nikoli ! Naše powinnost jest, o to se

starati, aby naší bedliwau prací wychowáwáni byli; protož

starati se zanme již aspo jednau, a to hned bez odkladu.

Nebo aby nyní hned oprawdow od nás na to myšleno

bylo, wyhledáwá toho

I. wdnost powinná

;

II. poteba náhlá;

III. píležitost dobrá.

Wdnost, prawím, naped nás wede a wésti má na ta

myšlení, abychom, ponwadž nás bh sob (po takowém

hrozném petíbení) zase obnowiti chce, a to z koene, *)

nebyli nalezeni bohu odporní , nýbrž k tomu ochotn a hor-

liw napomáhali. Widíme, jak hluboko do swých smrdutých

moidel Antikrist nás a wlasti naší mládež byl potáhl a po-

hížil, že lidsky nebylo spomožení žádného ; a ai wychwá-

ceni jsme mocí boží! Co tedy nepospíšíme, dítek našich,

z hrdla Molocha wychwácených, obtowati bohu žiwému ?

Odstup ta newdnost.
> - • A poteba jest , abychom pospíšili. Nebo naprznna

jsau nebezpen a nepáchla mrzut Antikristowými ohaw-

nostmi newinné mládeže srdce; poteba je ádn 2
) z toho

wywoditi, aby w nich nešastní fi koenowé udušeni byli,

a aby k jiným potom ani puchu smradu toho nepichá-

zelo, zhájiti. Tak zajisté skrze školy prwní kesanská

reformací dobe šla, tak i druhá z Antikriststwí za Lu-

tera a Filipa. Tak se Antikrist zase téhož grifu proti Kristu

chytil skrze jesuitské školy; tak tedy i ostatkowé Antikristo-

wých podešlých ohawností nejinak snáze wykoenni býti

mohau. O poteb opatení obce 3
) a církwe již mlím, po-

nwadž málo wýš nawrženo, že ád dobrých ani wzdlati

ani zdržeti nelze bez dostatku lidí rozumných, a tch že od-

jinud míti nemžeme, než ze škol, kteréž jsau dílny lidí.

*) z gruntu. 2
) solenniter.

3
) politie.
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Jak tedy po takowém zpuštní snázeji wzdláme i církew

i obec, O jako skrze škol wyzdwižení hluné?

Wede k tomu, abychom k obnowení škol i hned ruku

wztáhli, i pežádostiwá píležitost2
), když hnízda Antikristowa

wyprázdnna jsau, školy jesuitské a klášterowé mnišští, i jakož

stawení a místa sama, tak i dchodowé a opatení, kteréž

na wychowání i uitelw 3
) i mládeže chudé obrácena býti

mohau a mají, tak že uenými, rozumnými, užitenými lidmi

zem naplnna býti moci bude. Nyní tedy, ponwadž se

zastkwlo po kruté zim tak weselé jaro, orati, kopati, síti,

štpowati potebí, abychom brzy hojnau, bohatau, weselau

a rozkošnau že a weselé wína a owoce sbírání míti mohli.

Nechf i tuto pi nás napomenutí Kristowo k církwi, choti

swé, místo má. Wsta pítelkyn má, krásná má, a poj;

nebo ai zima pominula, prška pestala a odešla! Kwíteko

se ukazuje w zemi naší, as prozpwowání pišel, a hlas

hrdliky slyší se w krajin naší a t. d. (Ant. 2. 10. 11. 12.)

Poslechnemeli, oslawen bude bh, zwelebena církew, okráš-

leny obce, ozdoben celý národ náš ped oima wšech lidí;

požehnání boží bydleti bude s námi, maudrost prawá založí

w nás koeny swé; památka nesmrtedlná swatých snažností

našich a šlépje k následowání pozstanau po nás potomkm
našim, jimž poslaužíme, aby byli sím to, kteréž miluje

hospodin, synowé wyuení od hospodina napoád wšickni,

od nejmenšího z nich až do nejwtšího z nich, znající ho-

spodina , a hojnost pokoje mající a t. d.
,
jakž bh z zajetí

Babylonského nawráceným zaslibowal. (Iz. 54. 13. Jer. 31.

34 a t. d.)

Neíkejž tedy žádný: Cožby to bylo, aby emeslníci,

sedláci, nádenníci, ženy, dwky uení byli, a s mudrctwím4
)

zacházeli? Coby dlali? Odpowídám: Potšená wšickni bu-

dau míti myšlení pi wšech prácech; mezi prácemi budau

biblí a jiné užitené knihy (protože je wnada mysli potáhne)

ísti, wšecky a pi wšem boží skutky zpytowati, wše a

wždycky, cokoli hodné a celému zde rozumnému obcowání

pináleží, wyšetowati, wšudy ze wšeho boha chwáliti a

k budaucímu se radostn strojiti. Nebudeliž to ráj rozkoší,

jaký pod nebem býti mž?
') politii.

2
) occazí.

3

) preceptor. *) filosofowáním.
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HLAWA XXX.

Napomenutí wšech staw zem k* oblíbení rady

této a k žiwosti horliwé pi wci této.

Nuže tedy, wy milí dítek rodiowé, kterýmkoliw bh
žiwé obrázky swé za klenot swil ! o tchto wcech slyšíce,

rozhorletež se, abyste bohu za šastný prospch a požehnání

pedsewzetí tohoto wraucn se modlili, u wrchností pak a

kde mžete, pímluwami, prosbami a žádostmi swými na-

pomáhali; dítky pak swé zatím pobožn w bázní hospodinow

wychowáwajíce, tomu obecnému šastnému mládeže cwiení

cestu piprawujte.

Wy tolikéž dítek uitelé 1

), aktéi koliw práci mládeže

cwiení potebowáti se dáte, žádejtež, aby pomoci tyto wám
zhotowené brzo k swému hlunému užíwání pijíti mohly.

Nebo co wám na tom swt milejšího a žádostiwjšího býti

má, jako abyste práce swé hojný užitek widli? K tomu

zajisté, abyste štípili nebesa a zakládali zemi (Iz. 51. 16.),

powolání jsauce, eho radji žádati máte, jako abyste umní
swého ušlechtilý poádek znáti, a jak to nebe a zem štípení

šastn pjde, na to se díwati mohli ? To tedy nebeské slawné

powolání waše, a tolikéž rodi, nejdražší swé klenoty wám
swujících, k wám dwrnost nech wám jest jako ohe w ko-

stech wašich, nedáwající wám, a skrze wás jiným, pokoje,

dokudžbyste newidli, an hoí ohnm swtla toho božího

wšecka wlast! Aniž komu na mysl picházej, žeby hanba

bylo uiti se neb piuowati powinnosti swé. I bláznow-

stwím sama w sob jsau myšlení takowá, i s hanbau a pe-
kážkau weho dobrého. Nebo zdaž kdo z lidí dokonalost

sob piwlastniti mž ! Zdali nejsme
,
pokud na swt jsme,

wždycky uedlníci? K uení tomu, což potebí jest, žádný

wk pestaralým se zdáti nemže 2
) , dí Augustin 3

) ; nebo

akoli starcm wíce písluší jiné nežli sebe uiti, pedce wíce

sluší uiti se, nežli neumti; a Seneca: Co nerozumnjšího

jest, než že jsi se dlauho neuil, proto se neuiti? Tak

') školmisti, paedagogowé. 2
) Ad discendum, quod opus est,

nulla aelas sera videri polest.
3
) Nara etsi senes magis doet

docere, quatn discere; magis tamen decet discere, quam
ignorare.
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dlauho uiti má se lowk, jak dlauho eho newí; a jak

píslowí prawí, do smrti že lowk se newyuí, tak že widti

jiného nic není, leda se uiti *).

Wy pak jiní uení, komukoli bh oswícený rozum dal,

aby o tomto pedsewzetí saud initi, a jemu radau, pi—
oprawením, pipežením napomoci mohl, mysltež také, aby-

ste jiskry swé, podnty swé, wádla swá2
) k zanícení a roz-

dmýchání ohn tohoto pinesli. Rozpomete se, prosím,

jak odplatiti slibuje Kristus Ježíš wrným služebníkm, kteíž

podleni jsauce od nho hiwnami, tak tží, aby co nejdíw

nejwíc jiných hiwen wyzískali! a jak zase na nedbalých

sluhách mstíti strojí, že hiwny swé na zisk newynaložili

!

(Mat. 25.) Bojtež se tedy, sami jen uenými býti, jiným pak

(teba wšechnm), mohauc, k témuž nenapomáhati. A zdaž

newíte , co i Seneca, slawný mudec, napsal ? Cokoli wím,

prawí, to wše do jiných peliti wolím 3
). A opt : Kdyby

mi s tau wýminkau dáwána byla maudrost, abych ji za-

vvenau chowal a nikomu jí nepowídal, nepijalbych jí
4
).

(Epist. 27.) Protož máteli i wy od boha sob dané umní
a maudrost, nezáwitež ho žádnému, ale íkaje: by wšecken

lid hospodina proroci byli, a aby dal hospodin Ducha swého na

n! (Num. 11. 29.) Zwlášt milé té mládeži a potomkm toho,

ehož jsme sami nedošli, oni wšak ukázáním naším dojíti mohau,

i pejme srden, i pomáhejme skuten. Nebo mládež dobe i

wésti a zwésti, wtší jest sláwa než Troje dobyti, jakž kdesi

í

Filip Melanchton ad Camerarium napsal. Mládež zajisté sím
jest, z nhož aneb pšenice zdárná poroste, budeli se šetiti,

aneb kaukol, stoklas, sweepec, chamra neužitená, nehodící

se le k spálení, zanedbali se. A tu co Kristus íkati bude, jest-

liže se mu z jeho rewíka nedbanliwostí naší trní nadlá ?

A ponwadž práw mládeže hledti že jest i wzdláwati i

pedláwati církew i obec 5
) ; nám , kteíž tomu rozumíme,

') Quid est slultius, quam quia diu non didiceris , non discere?

Tam diu discendum est, quam diu nescias; et si proverbio

credis, quam diu vivas , ut non alius videndi, quam discendi,

finis sit. *\ fochary swé. 3
) Cupio inquit, omnia, quae scio, in

alium transfundere. 4
) Si cum hac exceptione detur sapientia,

ut illam inclusam teneam , nec enuntiem, rejiciam.
s
) recte

adolescentiam curare est efformare quoque et reformare ec-

clesiam atque rempublicam.
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slušíliž mleti? slušíli wšeho tak, jak co jde, jíti nechati?

Ach, prosím, bume jednoho ducha, abychom, ím kdo mž,
rádi napomáhali sláw boží a obecnému dobrému ! Kdokoli

co k wci poraditi a poslaužiti mže, bu pipomenutím

ješt neb ukázáním neho , neb tch , na nichž to záleží,

rozhorlowáním, ach neliknuj se, ach drahým se bohu, církwi,

wlasti, nedlej! Byf kdo, sám k školám mysli nemaje, cír-

kewními neb obanskými *) neb lékaskými 2
) prácemi za-

nesen byl, wyat wšak z tohoto spoleného o wyzdwižení

škol usilowání býti se nedomníwej. Nebo jsili powolání

swému a tomu, kdož t powolal, wren, powinen jsi nejen

sám w nm státi, ale také, aby byl, kdožby po tob na twé

místo nastaup , bohu, církwi , wlasti slaužil , opatrowati.

Pro tu píinu Socratesowi ku pochwale zapsáno jest, že

moha podlé dar swých obec Athenskau sprawowati, wolil

wšak akademii mládeže cwiením slaužiti, praw , ten že pro-

spšnjším obci, kdoby mnohé ke spráw její schop-

nými inil, nežli kdoby ji sám dobe sprawowal 3
). Prosím

pak pro jméno boží, odložte pi této wci ohledu na osoby;

a ponwadž, o jest initi, widíte, na sprostnost, hlaupost

a jakékoli nedostatky tch, kdo tím hýbají, nic se neohlé-

dejte. Odkud kdy pouení, ponuknutí, probuzení pichází,

daremné jest tím se wázati; eho ty newíš, to wí snad

oslík 4
), ekl Chrisippus. My ped boží twáí oswdujeme,

že w sprostnosti srdce okolo wci té zacházíme, nic sob
odtud pro sebe 5

) nehledajíc, žádné chwály, žádného užitku,

žádného pohodlí (kteréhožbychom lépe užili
,
práce takowé

sob nezaínajíc), než horliwost k bohu a církwi a k milé

wlasti milost wede
,
pudí , nutí nás ; nemžem jinak , i asto

se bohu za wyjewení, jeholiby to wle a dílo bylo, modlí-

wajíce, nic nenalézáme, než ostny ustawiné. Protož oswd-
ujeme, pohrdneli kdo tím pro osobu, že bh, u nhož není

pijímaní osob, podlé prawdy saud in, jako o swau pi
ujímati se bude proti pyšným nadutcm, kteíž bohu i lidem

') politickými. 5
) medickými. 3

) Utiliorem esse civitali, qui mul-

los gubernandae reipublicae idoneos efficeret, quam qui ipse

recte gubernaret. 4
) Quod lu non nosli, fortassis novit asellus.

£
) privátn.
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sami se drahými iníce, jiným w dobrých pedsewzelích,

pro záwist a pýchu, radji pekážejí, než pomáhají.

K wám se také obracím knží hospodinowi, církwe Kri-

stowy spráwcowé a stáda jeho pastýi! Wím, že na wás

také záležeti bude nco , abyste bud pekazili swatému

pedsewzetí, neb napomohli. Nakloníteli se k prwnírnu, na-

plní se, což Bernardus íkáwal, že Kristus nemá wtších ne-

pátel, jako které okolo sebe má, a kteíž pi nm prwot-

nost drží. Ale jinak jest nadje. Nechf jsau již ošemetní

Kristowi pátelé pry ; wy upímí k dílu pán zanechaní, d-
lejtež je oprawdow, a aby dláno býti mohlo i pro wás tím

užitenji, napomáhejte, jakož wámf nad jiné písluší, o wzd-
láwání škol péi wésti. Nejen Petrowi pán owce swé pásti

poruil, také beránky, nýbrž naped beránky (Jan. 21. 15.),

protože snáze jest pastým owce pásti, když beránky past-

wám žiwota, ádu sláda a berle kázn piwyklé mají. e-
muž nerozumíli kdo neb rozumti nechce, hlaupost swau

pronáší. Který zajisté zlatník sob nepeje, aby mu hawíi

co nejistji pehnaného zlata dodáwali ? Který šwec nežádá,

aby mu co nejwydlanjší kže k rukám picházely? Bud-

mež tedy opatrní i my, synowé swtla, w swých wcech,

a aby nám školy co nejwycwienjších poslucha dodáwaly,

toho žádejme. Záwist pak žádnému z wás , o služebníci

boha žiwého, ani na mysl newstupuj ! Nebo wdcowé k lásce

jste, a býti máte. Láska pak nezáwidí, nehledá swých wcí,

nemyslí zlého a t. d. Nezáwidte, prawím , wy starci, mla-

dým, že se jim dostati má, eho wám se nedostalo. Neneste

ani napomenutí tžce wyšší od nižších, že snad na mysl

waše nepišla, o tom wám oni mluwí. Wezmte radji sob
Augustinowu mysl wšickni, kterýž napsal: 1

) Já prý starec

od mládence, a po tak dlauhá léta biskup od pomocníka, sot-

wa roního, hotow jsem uiti se. A zaprawidlo 2
) každému

u nás bud ehoowo napomenutí: 3
) "Wšickni prý, plni wíry

jsauce, snažíme se wydáwati wždy njaký zwuk bohu, aby-

chom nástrojowé prawdy nalezeni byli.

') Senex a juvene, et episcopus lot annorom a collega nec dum
anniculo, paratus sum doceri.

2
) reguli.

3
) Omneš fide pleni

nitacour aliquid soaare deo, ut organa reperiamur veritatis,
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K wám picházím, pemilé wrchnosti naše, kterékoli za-

chowal bh k asu tomuto, a správní 1

) wám w králowstwí,

krajích a obcích dal; k wám se obzwláštn wztahuje e
naše, protože wy jste ti Noéowé , kteíž pro zachowání dí-

tek swých a wšeho semene božího koráb wzdlati dáti máte

(Gen. 6.); wy ta knížata lidu, kteíž k stawení stánku hos-

podinowa naped a nejwíc máte skládati , aby emeslníci,

které bh naplnil duchem swým k wymýšlení wtipných wcí,

meškáni nebyli (Exod. 35.); wy ti Dawidowé a Šalomau-

nowé, kteíž k stawení domu hospodinowa emeslníky shle-

dáwati, a jim bohat poteb dodáwati powinni jste (1. Par.

29. a 1. Reg. 6.); wysetníkowé ti, kteíž, chceteli od Krista

milowáni býti, liduKristowu školy stawti máte (Luk. 7. 5.).

Skrze Krista prosím, skrze zapuštnau náramn mládež, skrze

budaucí naše milé potomstwo
,
prosím

,
piložte mysl ! Wc

oprawdowá jest, weliká jest, slawná jest, weejného wšech

wzdlání se dotýkající. Smýšlím cele o wás, o, wlasti otco-

wé ! že kdyby nyní nkdo pijda, místnau radu dáti slibowal,

jakby snadným nákladem msta naše pro lepší napotom bez-

penost znamenit ohrazena, jakby mládež k wáleným w-
cem snadn wycwiena, a k jakékoli poteb wojsko hned

pohotow jmíno
,

jakby také dobrá obecní spráwa 2
) po

wšech obcech naízena byla, a jakby eky wšecky plawné

naše a kupectwím naplnné býti mohly a t. d., žeby slyšení

ml, a pée jeho o waše a waší wlasti dobré žeby oblíbena

byla? Ale ai, wíce jest tuto! Nebo cesta se ukazuje k do-

sažení lidí takowých, kteížby wšelijakých ád, bezpenosti,

pohodlí, ozdob a ušlechtilosti celé wlasti koenem a podpo-

rau byli , a toho nad nynjší pomyšlení wíce wymýšleti

a wzdláwati umli. Rekloli se tedy mstm íšským, že

naložilli se kde na stawení a wzdláwání mst, hrad, pe-

wností, zbrojnic a zbraní proti nepátelm dukát jeden, sto

wynaložiti na wycwiení jediného mládeneka, kterýžby do-

brým a oswíceným mužem jsa, jiných užiteným wdcem
býti mohl, potebí, proto prý, že pobožný a maudrý lowk

I nejdražší jest w obci klenot, na nmž wíc než na krásných

domích a hradích, wíc nežna hromadách stíbra a zlata, wíc

4
) regiment. 2

) dobrý politický regiment.
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než na mdných domícb, branách a záworách záleží, ehož
i Šalomaun piswduje (Kázat. 9. 13. dokonce.); ekloli se

prawím, že pro wycwiení teba jednoho lowka w maudrosti

žádného nákladu litowati nesluší: což ekneme, když se te
k weejnému, a tak mocnému, a tak snadnému a libému

wšech wšudy cwiení brána odwírá ! Co díme, když bh pra-

meny dar svvých jako eky hojné k nám obrací! Co když

slávva jeho zastkwíwá se, aby pebýwala s námi \v zemi

naší! Pozdwihnte o knížata swrchk bran swých, af wejde

král sláwy ! Pozdwihnte wrat wných , af se mezi wámi

usadí sláwa jeho! (Žalm. 24.). Wzdejte welikomocní, wzdejte

hospodinu sílu a est! Wzdejte sláwu píslušnau na jméno

jeho. (Žal. 29.). Bud každý z wás Dawidowa ducha; ne-

wcházej do stánku domu swého, newstupuj na postel ložce

swého, nedej usnauti oím swým, ani zdímati wíkám swým,

dokudž byste nenašli odpoinutí hospodinu k utvvrzení pí-

bytku jeho (Žal. 133. 3.).

Neohlédejte se na nákladíek njaký! Dejte bohu nco,

a dá wám tisíckrát wíce zase ! Rozpomete se, co bh lidu

swému z Babylona wrátilému slibowal, jestliže na dm jeho

nco naloží; zkuste mne w tom, dí hospodin, nezodwírámli

wám prduch nebeských, a newylejili na wás požehnání,

že neodoláte. (Mal. 3. 10.) Rozpomete se, jako jste pí-

klady slep horliwé štdrosti wídali na modlástwí a powr-
nau tu a powtrnau marných lidí boží službu! Pohlete na

samy teba jesuitské školy ! Co se tu nedáwalo, co nesypalo,

jen aby nowowrec neb chytrák jeden za druhým uinn
býti mohl! Mli hle swdcowé swta, skázcowé mládeže,

zrádcowé obcí a mst takowé štstí , že pod zámyslem

mládeže cwiení picházejíce, hrady wyzdwihowali , zboží a

statky hltali, ode wšech ješt k tomu est a pochwalu mli

;

a my Kristowi služebníci, Kristu, ne sob shromažující , ne

wašeho než wás hledající, místa najíti moci nebudeme? JNa-

stawli oni pro Antikristowy mezky palác takowých; a my
pro Kristowy beránky jesliek wyzdwihnauti moci nebudeme ?

Mé jest stíbro, a mé jest zlato, dí bh (Hozi. 2, 9.); protož

jemu na jeho službu a poctu wšeho wynakládati žádný se

neliknuj. Nebo šafáem jsa, nedáwáš swého nic, ale pánu

swému k zalíbení jeho wlastní wci wynakládáš. Sic nám
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na oswdení budau w den saudný modlái, a štdrostí swau

nám k hanb budau; kteíž kdyby jinak byli poznali, jinak-

by byli dlali; rozpomete se také, jaká jste po ty asy
tžká bemena wystáli

,
jaké dan a kontribucí tyranm a

modlám, swým a dítek swých wrahm, dáwati museli!

nkteí ásteku jmní swého , aby ji wám užiti dali, wy-
kupujíce, a nkteí, pro zachowání swdomí swého a dítek

swých bez poskwrny, i to opauštjíce. Bh pak, ai, wzal

to tyranm z moci, a wrátil wám! A nebudete chtíti i tak

pedce obtí z toho bohu dáwati? Hletež, aby wás ne-

postihla neprawost , když by wás z newdnosti k bohu

wlastní srdce waše peswdilo, zwlášf, když bh od wás

ani desátého dílu nežádá toho, eho tyrané na wás mocí

dobýwali. Takližby pak lehýké boží nad hrozné onono a

olowné Antikristowo bím pedce tžší se zdálo? Mnozí

z wás, zmámeni jsauce od swdc tch, sypali jste jim jm-
níka swá, a strkali dítky swé. Nyní pak milosrdenstwím

božím wychwáceni jsauce, nepospíšíte i dítek swých, z

hrdla Molochu wychwácených, obtowati bohu žiwému, i k

wzdlání stánku jeho snášeti dobrowolných obtí swých ?

Wy páni wracíte se k swým dworm, owincm, lukám,

chmelnicím , winicím , rybníkm a t. d. Pejtež tedy nám,

abychom také boží dwory a owince, boží rybníky a sádky,

boží winiky a zahrádky (w nichž by rostla a množila se

jako kwítkowé mláátka boží) pracowali a osazowali ! A ne-

|

jen pejte, aby se to dalo, ale pomáhejte, jako pomáhala

knížata izraelská i wšecken lid Šalomaunowi, každý k sta-

wení chrám pinášeje do pokladu božího, co nejdražšího ml;
tak že se weselil lid, jedni z druhých, wídauc, že tak ochotn

obtowali (1. Par. 29, 6, 9.)

Z a w í r k a.

Dejž i nyní hospodine w srdce lidu swého a w srdce

wšech pedních w lidu swém ducha dobrowolného k ob-
towání tob ochotnému dar a obtí k chrámu twému ! Nebo

twá jest, o hospodine, welebnost i moc, i sláwa i wítzstwí,

i est, ano i wšecko, což jest w nebi i w zemi; bohatstwí

i sláwa od tebe jsau, a w ruce twé jest i to, koho ty zwe-
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lebiti a upewniti chceš. Nebo kdo jsme my, abychom mohli

moc míti k tak dobrowolnému tob obtowání? I to z ruky

twé jíti musí. Nebo my píchozí jsme ped tebau a hosté,

jako i wšickni otcowé naši; dnowé naši jsau jako stín, b-
žící po zemi, bez zástawy. Hospodine, bože náš, cokoli pi—

prawujeme k stawení domu twého, jménu swatému twému,

to wše z ruky twé jest, a twé jsau wšecky wci. Šalomau-

nm tedy swým dej srdce upímé k inní wle twé a

wzdlání tob domu toho, k nmuž piprawujeme poteby

a t. d. (1. Par. 29, 9. a t. d.) A ponwadžs powstal, hos-

podine, a roztrhli se nepátelé twoji, utekli ode twái twé,

kteí w nenáwisti mli ddictwí twé, tak že sprawedliwí

weselíce se ped tebau poskakují, a plesají w chrám twém

;

již tedy hospodine deštm štdrosti hojn skrop ddictwí

swé, a aby neumdlelo wíce srdce jejich, milosrdenstwím

swým zavvlaž a oberstwije. Dej lidu swému slowo swé a

zwstujících je zástupy weliké. Prebýwejž na hoe swé , a

osypej ddictwí swé dobrodiními swými. Potwrd toho bože,

cožs psobiti zaal, mezi námi (z Žal. 68.). Budiž zejmé

pi služebnících twých dílo twé, a okrasa twá pí synech

jejich. Budiž nám pítomná ochotnost hospodina boha našeho,

a díla rukau našich potwrd. (Žal. 90, 16.). W tebe jsme

daufali bože, nedej nám zahanbenu býti pro milosrdenstwí

swé! . . -
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Nawržení krátké o obnowení škol

w králowstwí eském.

I. Slawná obnowa a rozkošné církwe i politie eské
i wšeho národu ped oima jiných národ zkwétnutí (když

bh wrchnost dá podlé srdce swého) na nowém maudrém

a rozšafném škol založení záležeti bude.

II. Kterýmž nowým škol založením obmýšleti se musí:

1. Aby wšecka w národu našem mládež, bohatá i chudá

obojího pohlawí, beze wší wýmínky, netoliko ísti a psáti

uena byla, ale také známosti wšelijakých božských i lid-

ských wcí , cokoli jmenowit lowku k pítomnému i bu-

daucímu žiwotu napomáhá, ke wšeho powdomosti aby jim

slauženo i poslauženo bylo.

2. Tytéž školy aby byly mládeži mraw poestných

ke wšelijakému rozumnému na swt obcowání ji for-

mující.

3. A nad to aby byly prawé semeništ církwe, wšecku

mládež celému kesanskému umní a prawé boží bázni (na

níž wšecko blahoslawenstwí záleží) práw wyuující.

4. Mimo to pak wšecko, aby ješt každý rok na sta

uených (a to práw uených) w umní jazyk i wšeliké

maudrosti dokonale wycwiených lidí z týchž škol wychá-

zelo : odkudžby oswícení, maudí a wšelijak spsobní spráw-

cowé církwí i politie we wšech stupních bráni býti, a wšecko

ím dále plnji w kwt jíti mohlo. v
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III. K emuž wšemu, aby to ani nemožné ani ne-^

snadné nebylo, z milosti boží cesty nalezeny jsau, jestli že

jen milé wrclínosti bohu se w tom propjiti, a aby to

boží poskytnutí k cíli dowedeno bylo , napomoci chtíti

budau.

Ukáže se tedy

:

1. jak je to možné ?

2. jak snadné?

3. ím tu wrchnost napomoci mž?
IV. Možné bude, aby wšecka celého národu mládež do

12 let wku swého ísti a psáti (a ehokoli k dalšímu wku
podlé naped položeného nawržení potebuje), jiní pak, kdo

uenými slauti mají , do 24. léta jazykm tyem : e-
skému , latinskému , eckému a hebrejskému wšickni , a

komu toho potebí i nmeckému, franskému, wlaskému, a

pitom každý we wšem, což wdti lze, prostedn *), swé

pak professí dokonale, wynaueni byli. Možné to, prawím,

bude
,

jestliže se dobe školám as a práce rozmí : totiž

jestliže 1. dosti asu k uení a k cwiení tch, kdož lidmi

býti mají, bude wzato, ajmenowit 24 let (od narození po-

ítajíc); 2. as ten rozdlen bude na 4 školy, aby každé

škole šest let se dostalo ; 3. a jestliže každá škola míti bude

šest klassí, na každý totiž rok jednu; 4. a každá classis

míti jisté swé pensum aneb aukol, co za ten rok sprawiti

a kam dowésti, nepromnitedln; 5. a to pensum bude-li na

msíce , dny a hodiny
,
pkn proportionaliter rozmeno,

6. a k tomu rozmení wšickni , uitelé i žáci 2
), budauli

státi. Tak pjde a cíle swého newyhnutedln dojde na-

mení.
V. Nebo jakož strom z malikého jadérka neb semene se

poíná, wšak co rok w jiné a jiné ratoléstky a k síle pi-

chází; tak i s lowkem jest, na tle i namysli, jmenowit,

že se nerodí welikým, ale welikosti zrostem nabýwá. Aniž

možné jest newzrsti, jestliže se jen píin k zrostu napo-

máhajících nedostáwá, a roste wšecko mile rádo, bez wšeho

násilí, s libostí, když toliko zahradník umlý jest, toho, eho
k zrostu potebuje, powlown a rozšafn dodáwající. A jakož

') in omni scibili mediocriter. 2
) docentes et discentes.
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, k r08H tla lidského dost jest 'M lot v ktere.'' tako k tomu

odmil stwoitoD. tak i k zrostu mysli. t. k wvcwieni lo-
wka k m soukenní umni, tenhž oas postauje. Nebo WC
otyrmeoitma létech mnoho jost hodin, a lowk každau ho-

dinu mnoho shšeti. isti. \\ \ rozumli a nauiti so mu/.

B dáno jest lidské mysli, aby nikdy zaháleti nežádala, mluv.

nomohla. no; po njako libo pastw vždycky oi. uši a wšo-

ok) Smysly obracela. Froto.' trefili so ji toliko rozšafn

wnad jejích dodav ati. nepodobné k 11 ie. jak sob toho mnoho

VI nemnohých lotooh ^\ poádati miiž.

VI. Tou tedy as na tyry Šestiletí '} ro/.dlio. budau

I

k ewieni Bdi moci býti dyn škoh :

t. Škola materská, t. j. matesky klín, od narozeni až

do lota wku Šestého. -. Škola obecni, eská, w ka/.dem

mst, msteku. -\vsi £bci uymmky"! jedna, w niž každv

dfián binle od léta t\ do léta Í-. d. Škola latinská, w niž

jazykm a umním >vyššim ueni a do 1S. lota zadržani bu-

dau. 4. Akademia ku projiti plnému te proessi. k niž kdo

oddán bude: theologie, medieiny. jurisprudentie. filosofie,

tcz dw neb ti léta k cestovaní :
). a to wse do lota 24,

neb ío. aby wykonano bylo. a každý již k swomu powo-

lani (Jako strom, jehož owoee as pišel) obrácen býti mohl.

rrwni škola bude w každém dom. kdekoli bih dítky dawa;

ui w každé obei. mst, msteku. wsi; tetí w každém

mst krajském: hvrta t. akademie dosti bude jedna >v eele

zemi. \v hlavními totiž mst.
Vil. W každé te škole ušemu tomu trému, eož lowka

lowkem iní. (^pobožnosti, mrawúin a umni liternímu w
známosti i weci i reof) ueni býti musejí: wšak po stupmeh.

aby wše jedno druhému cestu strojilo, jako na strom z kaž-

dého letošního pupeuee druhy rok bude ratolestka, s swymi

opt pupeuei . tetí. hwty . paty rok totéž opt: odkudž

jde. že se každý rok wseeko samo sebau množí a sdt.

A jakož se na stromu wždyeky. které jemu na ten rok ra-

tolesti pibyly, widi. tak cwieeni mládeže na tak zetedlne

terminy rozdleno býti musí. aby aewyhnutedln *) každý rok

prospch patrný by ti musel. Protož každá ta škola swé elasses

'•) sevenma. ') ku perejriuacim. *} neces.irio
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míti musí (zwlithU: pak a nepromnné eská a latinskáj.

a to podlé let, každá totiž šest klassí. k tomu cíli, aby každý

za rok jednu kla.ssí 'j projda , newyhnutedlné toho roku w
tom. w em prospti má. prospl, a žádný ani pominut ani

obmeškán býti nemohl.

VIJÍ. Musí zajisté na každau klassí
2
j každé školy tak

mnoho a takových wécí, jak mnoho a jakých wk ten bez

nesnáze za rok pochopiti, a w nich wycwien býti rnž. od-

meno býti.

IX. A musí opt wsecko to na msíce, dny a hodiny

tak rozmeno býti, aby každá hodina, den, týden, msíc

swj odmený aukol ml, a chybiti nikdež nic nemohlo.

X. Jakož nechybí, jestliže jen wšiekni, docentes a dis-

centes, k tornu rozmaení státi budau, aby se každý rok,

msíc, den. hodinu , co se dlati má, délaJo bez obmešká-

wání.

XI. K emuž státi nebude nesnadné, protože 1. tyry toliko

hodiny za den s uením se stráwí, ráno dw a odpoledne

dw; ostatek doma ku práem a posluhowání rodim, aneb

sic k cwiení jakémukoli jinému zanechá se , 2. a nebudau

ani w tu hodinu pes rnoc hnáni, protože se nikdy wíc ne-

wezme, n jtel^j za jedné twrt hodiny doko

jen pedložiti ale i wyswétliti a k wyrozuméní plnému po-

dati moci bude : druhé twrt hodiny budau to sami opa-

kowati 4
;. psáti a w torn se cwiiti, spúsobem hry a na zá-

wod 5
j jedni s druhými ;. naposledy pijda zase uitel, zkau-

šeti
T
j to bude. Tak každau hodinu maliko teba pidaje,

jen když bude najisto a poád, jistý, stálý, mocný a weliký

bude prospch.

XII. Což wše máli nejen možné, ale i snadné a libé býti,

musí pedn spúsob uení *) dobrý, jistý, snadný, libý usta-

nowen býti, aby wsecko uení a cwiení nejinak než jako

ze hry šlo, a mysl mládeže jako wnadaiu ím dál tím hlau-

bji, wábena a tažena byla. Jakýž spsob *) z milosti boží

již wtším dílem wyšeten jest, a ostatek den po dni lépeji

se dáwati bude.

l

) classin.
i
) classem. * preceplor. *) repetowatL s

> koncertací.

•) preceptor, examinowali. ' ) methodus docendi.
!
j metod.

13



194

XHI. Druhé, musejí podlé toho spúsobu ') wšeeky knihy, co

jich koli do wšech škol a klassí potebí, formowány a zho-

toweny býti . tak aby wšiekni mládež cwieíeí, co který rok,

den, hodinu dlati a udlati mají, jako na tabulatue widli,

a o niem pochybowati, na niem se zatínati, na niem me-
škati potebí nebylo. Kteréž knihy dwoje budau: jedny, ježto

se žákm 2
) do rukau dají, každá w sob to, co tomu roku

a té klassí náleží, pln obsahující. Druhé pro uitele 3
) bu-

dau, informatoria nazwané , ukazující, jak podlé onch knh
se žáky 4

) w em posrupowati mají, aby wšecko s rozumem

a užitkem dláno bylo. Oboje ty knihy budau krátké a ja-

drné, jimižby se jako klíeni rozum lidský odmykal. a mysl

k spatowání a dowtipowání se sama z sebe diwných wcí
nastrojowána byla. A takowéf kiúhy již na nkolik klassí

zhotoweny jsau.

XIV. Tetí, i to k tomu aby školy snáze opateny byly

(zwlášt z poátku ;. nebo potom se uení muži bohdá roz-

množí jako wrbí po tekutých wodách), nýbrž aby podlé spú-

sobu 5
) toho nowého a knih tch zhotowenýeh wšecko jíti

mohlo, napomž, jmenowit aby w jedné klassí nebyl než

jeden uitel. 6
) pes celý rok každau hodinu sám wšecko pi

wšech dlající, tak jako jediné slunce nebeské wšecken swúj

swt samo oswcuje, zahíwá, obžiwuje, a jediný pe neb

snt celý swj strom (by na tisíce ratolestí ml) sám zdr-

žuje, nese, krmí, žiwí a t. d. Což widíme, že se s užitkem

dje, a kdyby se jinak dalo, zmatek by byl.
7
)

XT. Ale díš : Jak to býti muž, aby jediný uitel 5
) celé

škole, zwlášt hluné, staiti mohl? Odpowídám: TVyšetíny

již jsau k tomu cesty, aby jak snadno slunce celé zemi

swtla a tepla, a snt celému stromu mízy a síly dodáwati

stauje, tak snadn uitel, 9
) by na sta bylo w klassí žák 10

)

wšechnm slaužiti mohl, nýbrž aby mu to nic tíže nepichá-

zelo se dwma neb tmi sty pracowati, nežli jako se dwma
neb tmi pacholaty. Což mže býti a bude bohdá takto: 1.

Aby se do školy žáci nepijímali leckdys (jako býwalo po-

\ metodu. 2
) discentúm.

3
) preceptory. *) s discipuli.

5
) metodu.

B
) preceptor. 7

) confuzí by byla.
s
) preceptor.

9
) preceptor.

,0
) discipul.
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sawad), nežjednauw rok toliko, k. p. z jara na sw. ehoe,
aneb radji na podzim na den Wšech Swatých ; a tu co jich

koli bude, by na sta, wšecky spolu wzíti a wésti (již žád-

ného ani nepipauštje) celý rok. Tak zajisté slunce nebe-

ské jednau w rok (z jara) wšecko, co rsti má, spolu sob
na práci wezma, spolu k zrostu wede, a s nimi celé jaro, léto,

podzim popracujíc, pes zimu jim zase odpoinutí dá. Tak

impressor ne na každau knihu obzwlášf litery sází. než jed-

ním nasazením co nejwíc jich tlaí, a jde wšecko míle od

rukau a na jisto wždycky, když se jednom jen forma dobe
sprawí. 2r. Aby w jednu a tauž hodinu wždycky wšickni

w škole jedno a též dlali, a žádnému jiného nic ani psáti

ani ísti ani míti se nedopauštlo. Tak okolo jednoho ped-
mtu *) wšech mysl brausiti se bude. jedni od druhých po-

chop bráti, a uitel a
) bude beze wší roztržitosti w mysli

swé, ješto když posawad nejednostejného prospchu žáko-

wé 3
) wedlé sebe byli, jeden to, jiný jiné dlaje, bez tesk-

liwé, pracné a škodliwé roztržitosti jich samých i uitele 4
)

býti nemohlo. 3. Aby s žádným samým uitel 5
) nikdy ne-

pracowal w niemž (jakž býwalo posawad bud" podlé osob,

neb že newdli jak jinak) ale wšecko se wšechnmi, aby

co se koli pedkládá, na obec bylo , a wšechnm se hodilo.

Jakož zajisté slunce na wýsosti stojíc, jednmi a týmiž pa-

pršlky oswcuje a zahíwá wšecku zemi; tak uitel.6) na

katede stoje, jednmi a týmiž slowy. jedním a týmž ped
oi psaním a malowáním, wšechno wšechnm ukazowati múž

;

jen budeli je sob umti pozorné uiniti, aby na ústa a ruku

jeho wždycky we wšem ohled majíce, po nm i hned wšeho

wypowídati, psáti, dlati se cwiili. Naež, jak to býti má,

také již spsobowé 7
) neomylní wyhledáni jsau, jako i na to,

jakby zkauška 8
) každé lekcí a každého cwiení 9

) krátce konána

býti mohla, abypedce o wšechnch, že chopili a udlali, co cho-

piti a udlati mli, jist byl preceptor. 4. Mže i pomocníky míti

preceptor, kteížby mu dohledati ke wšechnm pomáhali, aby

žádný nemohl býti obmeškán neb zapomenut, a to tak: Každý

preceptor, když bude w as promocí stádeko swé do wyšš

') jedné materie. J
) preceptor. 3

) discipuli. *) preceptora. s
)
pre-

ceptor.
s
) preceptor. 7

)
grifowé.

8
) examen. 9

) každé exercitací.

13*
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klassí míti pustiti, rtech sob tolik z nich zanechá, kolik de-

sátk nowýeh žák k swému cviení pijíti má . a spoá-
daje je sob po desíti, každému desátku jednoho z nich za

decuriqna pedstawi : jehož powinnost bude (jakožto paeda-

goga): i. šetiti, aby wšiekni vždycky tu byli. '2. Pehléd-

nauti jim. než uitel ^ pijde, knihy a exercitia. máli každý.

co míti má . s sebau. 3. Hledti, aby pozorowali wšickni.

kdyi preceptor mluvrí a uí. a dlali, když co dlati káže.

4. A ponewadž sami ti již minulého roku prošli, a wci jim

známé jsau. pomáhati také nowotnym tmto, zwlašt zpozdi-

lejším, kde a w em poteba
,

ponewadž snaze a s menším

ostýekánúi rowny rovného i ptá se i uí. 5. Svornosti

také a jiných ctnosti strážcové budau tíž decurionowé. slo-

weni 2
) pomocníci praeceptorowi w swém desátku, tak wšal:.

že uitel ®) pedce každý den ke wšechnm dohledati pi-

jde, protože opakowání a zkaušení 4
) astá budau a wes-

mes. Tak wšeeko snadn wesele a s užitkem welikýni pjde.

X¥I Ale tu na wrchnosti, jak nejwyšší, tak i jiných

záležeti bude. aby to. což z~wnuknuti božího dobe nameno.
? : mocí boží a jejich šfasrn také k skutku piwedeno

bylo. Napomoci pak mže wrcrinost: i. Oddáním na školy

dchod Jesuitských a klášterních; kdež ty wci bez toho

pobožným aumyslem od pobožných pedk obtowány

še, jinam než na pobožná pedsevzetí, slaw boží.

wzrostn církwe. wzdlání wlasti napomáhající obráceny býti

nemají. 2. Opatením po všech, kde prvé žádných nebylo.

škol a uitel 5
). Školy se wystawri a uitelm 6

) wyeho-

wání zíditi musejí, jmenowit bud ze sbírky též obce. aneb

bylaHby malá a chudá, z klášterních onch dchod, budauli

moci na tak mnoho pramen rozwedeni býti. aneb i ze swýdh

dchidú "Trlmuplí seco na rak svaté pedsevzetí postíc.

3. Opatením dítek chudších rodi, a owšem pak sirotk,

kde a odkudby wyžiwení míli mohli, dokud w škole budau.

Naež nenesnadná cesta bude, aby kdo dítek nemá, na ži-

wnosti požehnání boží maje, chudé dít neb sirotka jednoho

r.r'; wíe chowati powinen byl dle uznání wrchnosti. Nebof

preteplor. :
j iummaa. *) preceptor. 4

) repetici a ejaniino-

preceptor. \\ preceptorúm.
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jejich? pro ne dítek božích? kteíž klenotem wlastí a

církwe býti mají? Wšelijak sprawedlíwé jest Mino to kdo

nemá než jedno díté, statek w rnkan maje, mže druhé

chudé piwzíti. a bude i almužna konati. Bohatí, kolik syn
a dcer mají, tolik cizích chudých pacholátek neb déwátek
chowati mohau, a budau tím boha ctíti z statku sirého, na-

pomoha u obci a církwi [ :au sobe i wlastí

tím hojnjšího požehnání. Nebo bóh. když tím ádem ctn
bude. poctí nás zase, dá léta dobrá, pokoj, úrody, zdrawí a t. <L

4. Naposledy, napomoci powinna bude wrchnost zízením

ktor a defensor, kteížby nad školami ruku drželi,

a aby se wšecko podlé rádu. kterýžby ustanowen byl, dalo,

pidrželi. Jméno wité nad školau mateskáu dohlídai bodán

kmotrowé . rodie, aby pi dítkách powinnost konali, pi—

ící , nad obojími pak spráwce církewní % staršími

jedné každé církwe. Nad školau obecní inspektorem bude

spráwce církewní každý w mst, msteku a wsech, kteréž

k osad jeho pináležejí, item úad téhož msta, msteka,
wsi. Nad školau latinskau dkan kraje toho s pidanými

rozumnými a pobožnými scholarchy. Nad akademií pak

biskup rbylliby. neb administrátor) a zwolení k tomu ze staw
wyšších scholarchae neb defensores.

XVII. To uinili naše milé wrchnosti, budau z toho míti:

Pedn, swédomí dobré, že nepominuli za swého wéku po-

slaužiti wuli boží m tom, w emž ji poznali Zatím pože-

hnání božího oekáwati moci budau : nebo nestawjíeán

chrám swj na onen cas k žiwnosti in napomenutí, a aby

nelikowali a nelitowali nákladu na poctu jeho. ekl : Zkoste

mne w té wéci. dí hospodin, sneste desátky a prwotiny do

domu mého, nenaplnímli wám stodol wašich. Naposledy

užitek newýmluwný bude dostatek lidí potebných w každé

obci i celé wlastí, že k emukoli platnému poddaných swých

(dosti wybraušených majíc) ožíwati mocí budau, a i žních

muži welicí k ozdob celé wlastí powstáwati budau.

) Smiluj se Hospodine nad ddictwím swým, a dej,

af po žalostném tomto spuštní jako zahrada Eden

zase zkwetneme k sláw jediného twéno jména

bože požehnaný na wky.
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Mandrost starých pedk
za zrcadlo wysrawena potomkm

• d

J. A, Komenského.

Pípowídkv, co a k emu jsau, a odkud se berau.

Príslowí neb pípowídka jest krátké a mrštné njaké

propovdní, w nmž se jiné prawi a jiné rozumí: to jest.

slowa znjí o njaké zewnirni. tlesné, známe wei. a na-

mítá se jimi neho wnitmho. duehowniho. mén známého.

Ku pikladu, když dun : ..Slepý o barwaeh sauditi nemže".

minim to. že emu kdo nerozumí, o tom mluwiti a saudu wy-

nášeri nemá. ..Mezi sršn nedmýchej 1
*. t. j.hnwiwého lowka

nepopauzej. ..Kdo chce žiti. musí síti", t. j. kdo ehee užitek

brati, praeowati musí: kdo ehee ueným býti. uiti se

niu>í a t. d. Z ehož widti. že každé pislovri (wlastn

tak eené") eontraeta quaedam similitudo jest. to jest. tajné

wei k wei pirownáni a podobenstwi s sebau nese. toliko

že se jedna z meh (apodosis) wymluje. Nebo pln mluw
eklbyeh: Jakož slepý o barwaeh sauditi nmuž, tak o umní
ten. kdo se mu neuil. Jakož mezi sršn dmýehati jest

bauiti je. tak iowka popudliweho drážditi, jest baui za-

mati. Jakož orá žádné žn míti nemže, jestliže pole

neosel, tak nepraeowitý lenoch užitku af neeká. Protož

se nkdy slowíka pirovnání namítající pidáwaji: jako, co,

mni nes, diic :>: a t. d. k. p. Upimy jako motovidlo. Má se

drle. co chodec na brle. »ni než wlk (lakomec). Diw

že neošediwí (t. starosti") a t. d.
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Beran se také nkdy za pHslowí prošlá powdení, když

jen pkná a w krátkých slowích smyslu mmoho wypowí-

dající jsau, jako: íft dobe stale, a neboj se risae ani

krále. Pokud wíry, potud lowéka. Koma nebe raditi,

nelze porn v. i. M ... /.-

není bázn. Wseho do aso. Hanze nedá zwule, neb:

Hanze wií hamaje a t d. Ale to, wlastn mraw, adagía t.

pHslowí neb pHpowídky, nejsau, než gnonae neb senten-

líae, t. struná powdní, kteráž akoli také swau užitenost

a platnost mají, onano wsak mají wždy wtší líbeznost,

protože mysl hned na dwé se rozwírá, í na to, co se litern

jmenuje, i na to, co se pod tun míní; a tak wc tun ja-

drnji w myslí wázne, ím patrnéjí podobenstvrún wyswt-
lent bele.

Z ehož widtí, že pro dwé píiny adagií se nžnrá:

jedno pro ozdobu ei, kteráž se jimi jako kwftky neb

perlikami rozkošnými prowíjí; druhé pro jadrnost rozumu,

aby mysl i w pozornosti snáze zadržána býti, i snázejí a

mocnji chápati mohla. Takowé paroemiae neb adagía, t

pHslowí, beran se ze wselíjakých wubec známých wcí, a

smují wždycky k formowání w nás rozumností a opatr-

nosti pH wcech, žíwota a obcowání se dotýkajících. Ku
píkladu:

L Z wcí pirozených, žiwla, kow, zrostlin, zwíat a L <L

jako, když se dí : Proti praudu plowatL Xewse zlato, co se

tpytí. Strom jednán ranau nepadá. Wlk leže netjje a t d.

IL Z wcí emeslných, od lidí wymyšlených a spoá-
daných, jako: Dal se bez wesla na moe. Jak zapáni, tak

jede. Ha jedno jsau kopyto. Komu se chce tancowati, tomu

snadno pískati a t. d.

HL Z historií neb wcí nkdy pi nkom stalých azbh-
lých, jako : Saul mezi proroky, nepodailý Absolon. Wedo-
wítý Lazar. Mistr nauze nauU Dalibora haustí a t d.

IV. Z básní a fabulí, kterýmiž nkdy mudrci lidské iny
wyobráželi, jako: Beran wlku wodu kaií. Kráwa muškátu

rozum! Hlawa bez mozku a L d.

A tohof i tuto poádku pi wypísowání eských adagií

šetiti se bude, aby nejprw z wcí pirozených wzatá,

potom z emeslných, pak z historií, naposledy z íiboiL
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pedkládána, a na se jedno každé wztahuje. místo wýkladu

hned pidáno bylo.

A
Od wéci pirozených.

Lepší nco než nic ^aliquid nihilominus.^

1. Pislotci od kok* a angelu tczahi.

Bohu íci uiniti jest.

Bh štstím wládne.

lowk myslí (mini), pán bh obmysli (mní).

Jest boží a Michal: (o opilém ika se).*)

Boha nepewráus.

Bh není náhlý, ale jest pamtliwý. Žal. 50. 81.

Jak t najde, tak t sauditi bude. Ezeeh. 33. 1%.

Nekázal pán bh bláznit. (Uinil nás k obrazu swemu

:

mande sob wedme.l

Pkný jako angel.

Pobe bude. když ert ume a peklo shoí. (Newážni

íkají: a wšak se i vražn užiwati mže. když wyznanie-

nati chceme, že w swt darmo lepšího spsobu ekati, pro-

tože dábel. lidi svrozujieí. neumírán.

ert dábla šklube. (t. o zlých sebe dojímajících).

Léhá na ertow placht.

I s ertem on trefí.

Nedanno ert swau matku bil. že se neumla wymluwiti.

Trefil ert na dábla.

Nebude po ertow wli.

ert vrzdx musí swau wywésti.

Chybila mu modla. **}

Práw doktný.

Neobezaný Žid. vel: ktný Žid.

2. Prislotci od obloky iczata.

c i . » co mu do msíce '?/.-• . ,.,Komu slunce switi.

.

t.i.komupanbh
' nedbá hwzd

:

neb nkdo mocný peje, postranní záwisti se nebojí.

*) To sluš* k njaké historii. P?z. Komenského.
** Hicne . aa inter artificíalia f religiosa. owšem. Pot. Kom.
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Jeáté se nebe hýbe , rt. ješt as jest ; co se nestalo,

státi se móžj.

Myslí, že jemu samému stonce swítí. Také ješt ped
našimi wraty bode.

WtÚDt pi nastání nechwal rt. konec okáže).

Wypadl po msíci.

Chtélby nowé wéci z dewáteho ponebí slyšeti

Chce hwzdy zobati

Diw nebe celém neprowrtá To pyšném wzpínajícíra se.)

Strach, by se nebe nezboilo.

Strach, by slunce neswítilo.

Protof slánce wyjde.

Na štíru býti s nékým.

Swítá mu w žaladku (o wylaniém íkáme.)

K samému swítání i mladí kohaoti pji

Po tm jako w noci

3. Od taxu.

Po asu pišel rt. píležitost zmeškal)

Rok má krok, a žiwot w patách smrt

který týden z neo

Kdo má as, a asu eká, as tratí.

Dokej asu, co hus klaso.

Zítra také den bude.

O zítek se nestarati

Ješté wšem dnm weer nepišeL

Za rána se staraL

Ješt není po asu.

A ty letos, jako láni

Cos werejší? Weras pišel? (Znamená hlauposf).

Kdo wi co weer pinese? (t že konec nejistý, j

W prawaus hodinu pišel.

Nikomu není tak šfastná hodina, aby nkomu nešastná

nebyla.

Již jsau tomu nedle.

Z weera kwas, z rána rada.

Druhý den wždycky maade i

Pijde as. pijde rada. r^ommt ^át, fcmurt 3ar. Dies

diem doet).
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Ne wšecko pojednau.

Co rozum nedáwá, as pináší.

asem swým sob usmyslí.

Dnem se léto nespozdí. (Parum pro nihilo.)

Nyní se bere podíl.

4. Od místa.

Wšudy má tsno.

Již jsme na prostrann.

Swt je široký.

Co naped, to naped.

Dotud až potud.

Wrt sem, wrt tam. (O wrtkawém).

Kudy sem, tudy tam.

5. Od ohne a swtla.

Ohe za adry nositi.

Kdo chce škody zbýti, nedej jiske ohnm býti.

Když u sauseda hoí, kdo mžeš, odstaw swého.

Ohn olejem nehasí.

Kde sláma a ohe blízko sebe leží, rádo hoí (se chytá).

Podpalowati.

Co w ohni stojí, by železné bylo, rozpálí se.

Pospíchá jako z ohn.

Cos pak pro uhlí pišel?

Co t nepálí, nehas.

Do ohn by wskoil. (O služebnosti).

Jeden se eawý uhel od druhého heje; vel: Uhel

žiwý, piložený k jiným, i mrtwé obžiwuje.

Kdo daleko od ohn, nespálí se.

Wedlé suchého hoí i surowé.

Spálil se, t. chybilo mu namení; vel : Hle, aby se

nespálil.

Pilil horkého k teplému.

I to nejtlustší pehoí, t. dewo. (Míní se, že každá

wc neustálau snažností pemožena býti mž. In specie: Že

se statek, jakkoli weliký, utratiti mž).
Co t (koho) nepálí, nehas.



Pro teplo i dým (snášeti musíme) (t. pro pohodlí i ne-

pohodlí nco strpti;. Vel : Kdo chce míti ohe, musí i dým
snášeti.

Lepší se, co emen w ohni.

Až se z nho (mu z oí) jiskí, (t. o hnwiwém.)
Zapálený, žeby od nho rozžehl.

Nenechá, by hoelo.

Jakoby mu kl nepohoel.

Dobe w as jiskru uhasiti.

Hled, aby mu moidla newypálil.

Hled, aby se nespálil. Spálil se.

Slunce jedno za wšecky hwzdy stojí.

Komu kahánce teba, naléwej oleje.

Swíce, lidem slaužíc, sama se strawuje. (Aliis inserviendo

consumor).

Swíky neteba než do dne.

Wíce swíc, wíce swtla (t. wíceli rádc wíce rady : ne-

pijdeli na nco jeden, pijde druhý.)

Bylo mu swtlo (mnoho oí na se obrácených má: na

toho hledí).

Stín mne tu jest, mysl wšecka jinde (jinam).

Onen mu zaslání.

0. Od poweti a wélru.

Lepší pták na talíi peený, nežli w powtí wznešený

(t. lepší wc jistá, než nejistá.)

Wtrem žiwu býti nelze.

Sprawí to jako wítr (mauku, plewy, pastuší chalupu).

Oni tam s té strany wtru nahánjí.

Aby na wítr newál, (t. rozkošníek.)

Kam wítr. tam plášf. (O wrtkawém lowku).

Pudiwítr, t. blázen.

Korauhwika se obrátila, (t. wítr s jiné' strany jde, což

korauhew na wži jinak obrácena ukazuje. Užíwá se o pro-

mn štstí.)

Jiný wje wítr. (O témž.)

Po baui býwá jasno, po jasnu mrano.

Po neasu býwá as.

Kdo wtrú šetí, nebude síti, a oblak, nebude žíti.
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Wítr lapati.

Fuí mu w kotrb.

7. Od oblak, dešti, snhu, mrazu, ledu, himáni.

Co z nebe prší, to žádnému neškodí.

Spadne s nho, co s husi dešf.

Po neasu býwá as.

Z welikého mrana (neb powtí) malý dešf.

Rozešlo se mrano bez dešt.

Kdo doma zmokne, ani ho bohu líto není.

Trefil z dešt pod žlab.

Zmokl pod stechau (pod wíohem). Ráno nepršelo.

(O opilém).

Stálý jako letní sníh, (t. wrtkawý).

H, než by mrzlo.

Na holo zahmlo, (t. chybilo namení).

Na hromu lehne, na hromu wstane.

Na led se zhíwati.

8. Od mody, studn, rek, moe.

špatná shoda s ohnm woda. (Contraria nunquam

coeunt).

Jistý co w koši woda.

Wodu w stup opíchati, potebná wc (se. inanis opera).

Na wod psáti. (In aqua seribere).

Wodu mí.
fiíicí wodu wážiti. Item : Do drawé nádoby líti.

Kdo do wody upadne, teba trnu se chytí.

Tichá woda behy podmílá (býwá hluboká)
;
prudká pak

pedce bží.

Te wodo, kam pán káže, (káže, t. strauhu udlaje).

Kam woda má spád, tam tee.

Woda za led slibuje, (t. mén jistý za nejistého).

Trefil z lauže do bláta, vel: Nepiléwej lauže k blátu.

(Incidit in prunas cupiens vitare patellam).

Co z bláta se dobýwá.

Proti praudu plawati tžko. (Inanis opera).

Kaupá se drže se behu.

Bezedné jezero, ím se wíc do nho sype, tím wíc

laní.
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Potok chce s morem wáliti.

Do more wody piléwati.

Moe peplauti nesnadno.

Pomáhá potoku soliti.

Dwau beh se držel, a oba se s ním utrhli, (t. chybilo

mu namenO.
Podemlenému behu new.
Již jsem na behu, t. již rozumím.

Již jsme wybedli (res est in vado, t. z nebezpeenstwí).

Kdyby e jeho byla mostem, nechtl bych já po nm
choditi (o lhái se užíwá, aneb snadn slibujícím a ne-

plnícím).

Má ei co wody.

Woda aukropu není idší.

Coby se po nm woda slehla.

Jakoby w moi utonul.

Mnoho dotud wody utee.

Jde mu co z wody. '

Moe newypiješ. Moe nepepiješ.

Do moe wody nenos.

By se behu chytil, wšecko se s ním utrhne.

9. Od zem, rowin, hor.

Wšudy jest zem pán.

Mohlby se do zem wraziti. (O starostliwém íká se).

Mohlby se propadnauti, kina.

Jakoby se z bahna dobýwal.

Práší se.

Ani za prach, coby do oka padlo.

Pole má oi, les uši; chowej se wšudy jak sluší.

Slibuje hory doly, a když k skutku pijde, nepodáf wody.

Ješt je to za horami.

Z mrawence horu dláš.

Jakoby ze mne hora spadla (když kdo tžké práce

aneb starosti odbude.

Nad propastí státi. (Inter incudem et malleum versari).

10. Od kameni.

Nepohnutý co skála.

ím kámen dél na míst leží, tím wíc mechem obroste.
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Pes hryze kámen.

Twrdá skála.

Písek \v snopky wázati.

Z písku prowaz plésti.

11. Od kowu.

Lepší zlata fimt, než olowa deset.

Ne wše zlato, co se blyští. (tpytí) (t. nehle powrchn

jen na wc, mýlí zewnitní blesk asto).

Zlaté hory slibowati.

Aby mu zlato sypal, nešelby.

Rez z železa pilník stírá.

Železo železem se ostí.

Moc železo láme.

12. Od jiných minerálních weci.

Z akšteina starého wypáchla wn, z bohatých štdrost.

Milý, co w oích sl.

13. Od zrostlin, trámy, kwiti, strom.

a) wbec.

Strom, kterýž se za mladu shýbá, býwá pímý.

Strmek se z mládí dá ohýbat, k starosti nic.

Zuwíelé dewo tžce se zpímí (t. zwyk zastaralý).

Strom po owoci znátL

Jednau ranau strom nepadá.

Strom dlauho roste, a pojednau se podetne.

Tak dlauho teští, až se dolomí.

Haužewný.

Zasekal se hanebn.

Díwí do lesa, wody do moe.
ím dále w les, tímwíce drew. (Dato uno absurdo in-

fmita sequuntur).

Jako w lesy.

Kdo se bojí chestu, necho do lesa, (t. když se raubá

a díwí kácí. Na bázliwé, když sob z ledaehos strach

dlají).

Na pohybné dewo i kozy lezau. (Quercu cadente qui-

vis ligna colligit).
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Za mízky ti lýka díti. Neb : Dokud se lýka drau, tehdy

na n s dtmi jíti.

Hluchý jako pe.

Dewo, kam se šine, tam padne.

Prwe dozrál, než dorostl.

Bylina í

Stro i
^ kwtu, panna bez studu, ídko pichází

*.. / k jakému užitku.

b) po rznu.

Díwí do lesa wozit.

Pestal tráwy tlaiti, (t. umel).

Co se komu líbí, tráwa neb sláma.

Nerádby, aby po nm tráwa rostla (znamená záwistiwého,

když toliko sám sob žiw jest).

Kopiwa nezmrzne.

Co se kopiwau býti strojí, hned s zem leza pálí.

Znám t kopiwo, že pálíš.

Pod rží mluwiti.

Rže wije (o tom, kdo w dostatku sedí a pohodlí užíwá).

Cas rží pináší.

Nepodobno pazdeí k té erwené rži.

Nebude z té rže mauka.

Má se jako hrách u cesty.

Zadusil se w konopích.

Píjemný co pazdero w nohy.

Snadno píšalky dlati we ttí sed.

Tres se neklátí bez wtru, (t. Musí nco býti).

Klátí se co tres na bahn.

Za mladu se trn ostí. (Urit mature).

Jest mu trn w oích.

Sedl jako na trní. (Znamená tesknost).

Chce trn z swé nohy wynít, a do mé wstreit.

c) od stromowí a owoce.

Zdání swé na topolowém listu zawšuje; (t. nemž se

ustanowiti).

Jest dubowého sluchu.

Dubowý hlas.

Nepálený dubowý popel dobrý jest pro lámáni.
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Co brzy zrá, brzy dozrá, (t. wci kwapné býwají ne-

stálé).

Nechme se toho odležeti ; (po druhé se lépe dá
,
jako

twrdé owoce, když se trochu odleží).

Na holikách zstati
,

(t. zmýlen býti w nadji. Ne-

dozralé tešn holiky slowau, jimž podobni jsau prwní

troštowé, kteíž, když k sežrání nepijdau, na holikách že

se zaaly, íkáme).

Nestojí za borowau šišku.

Tot wýlupek.

Místo oech skoepiny.

Kdo chce jádro jísti, musí oech rozlaupiti.

To byly jahody, toto je oech. (Když se wc snadná

k nesnadné pirownáwá).

Když hrušky zrají, tehdáž je esati a tásti.

Zralau hrušku snadno stásti.

Twrdo hrušku hrýzti, nechej jí.

Já o, hruškách, on o sliwách.

Já o sliwách, on o cibuli.

Slánské slíwy pipomíná.

Kobylí jablka mezi pomoraními.

Jablko nedaleko stromu padne; paklif padne, rádo se

zase špikau obrátí.

Daleko to jablko od stromu padlo.

Za zelena esaný neb trhaný kyselý bude.

Kozích wratec sob necháwá.

Diwná Mandragora.

Wí jméno hubám.

14. Od ziwoich.

a. weejné.

A kdež to jest ? (weejn).

Udlati nemu nožiky (t. umti uštemflowati , a wc
jako na nohách postawiti, aby stála).

p. po rznu.

a. od ryb weejn.

W weliké wod weliké ryby.

W malé wod malé ryby.

Co ryb u wod škodí? (Znamená zdrawí).
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Blaze rybám we wod (íkáme o lowku, když má,

co žádá).

Osákl, co ryba na blát.

Newždycky w saku ryba, také nkdy žába.

eho dost, snadno tím plýtwati; (jako ryba wodau,

kterauž ustawin do sebe ušty pauští, plýtwami wypauští.

b) od pták weejn.

Pták je radši wn, než w kleci, by ty ho jak krmil

(o swobod).

Když pták z klece wynikne, neekej, by se wrátil.

Ptáka zpw prozrazuje.

Každý pták tak zpíwá, jak mu narostl nos.

Ptáka po peí, wlka po srsti, lowka po ei (t. poznáš).

(Cauda de vulpe testatur.)

Každý ptáek swým se nosem žiwí.

Malý pták, malé hnízdo.

Newím , ehoby u nho nebylo, le ptaího mléka (o

hojnosti se mluwí).

Podobného peí ptáci k sob se táhnau.

Wšecken z brku wyražený (t. smutný).

Nechal po sob pérka.

Roztahuje kídla (o pyšném íká se).

Wšecko mi z rukau letí.

Nelétej, dokud kídla nezrostau.

Prw létá, než se opeil, neb : ješt mu brky neodrostly.

Holoplíšt chce létati.

Cof to pískle sprawí? (t. wšetený.)

Cizím peím létá (znám. dluhy).

Rádby doletl.

Wíra za moe zaletla.

U ty ptáka létati (íkáme, když kdo uiti neb štrafo-

wati chce toho, kdo umní swého mistrem jest).

Nazobal wole (íkáwají o nkom, kdo úadu jako hu-

mence dopadna, statku sob nahnal).

Diwný pták koba ; diwná koba (t. krkawec).

Brzo wysedl na wtwiku (o spšn dospíwajících; nebo

ptáat mladých prwní z hnízda wnada jest na wtew).
Obraziti mu kídla, aby tak prudce nelétal.

Wytrhati mu brky, aby tak neteyral.

14
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c) od zwíat weejn.

Z cizí kže snadno široké eménky krájeti.

Na cizí kži snadno bubnowati.

Po srsti hladiti.

Kde ocas ídí, tu hlawa blaudí.

Umí ocasem wrtt. (Cauda blandiri.)

Rohy zdwihati, bráti.

Myslel sem, že má rohy.

Sraziti mu rohy, aby netrkal.

Mchýem by ho zastrašil (t. jako dti do mchýe
hrachu dajíc, koky straší).

d) Od ryb porznu.

Auho mezi rybami, (t. o swárliwém).

Auhoe za ocas držeti.

Welryba do saku (chtíti lapati, nemaudrost.) (Užíwati se

mž o nerozwážliw smlých a špatnými píprawami o we-
liké weci se pokaušejících).

Welryb w saku (o nenadálém welikém štstí, jehož malý

nkdo dochází).

Uwázl na udici. (Kdo chtiw na njakau wnadu bere,

uwázne).

Ze wšeho se auho wywine. (Ze wšeho wyklauzne co auho).

Rozdíl jest mezi herykem a lososem.

e) Od rak.

Rak starý, tresceli mladého o zpátení chod, musí mu
jinak ukázati.

Uiti raka pímo choditi.

Rak od wody.

Raka do wody (t. uwrhl).

Leze opak co rak.

Chudému wždycky spíše w saku žába než rak.

Leze jako rak s kwasnicemi.

f) Od ptactwa wšelijakého, pitomého i divvokého, porznu.

Ne wšickni ptáci jsau páw aneb orlice. (Si bovem non

possis, asinum agas.)

Lepší wrabec w hrsti než jeábek vv lese (t. lepší málo

jisté, než mnohé nejisté).

Mnoho áp, málo žab (t. mnoho hostí, málo jísti).
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Wyšel z dobrý (sic), co áp z konopí.

Umí ápem toiti.

Usedlý co hawran na topoli. (Užíwá se o nejistém dlužníku).

Není než holub.

Te holube zrno (o hlaupích se íká, jimž se wšecko

do oí a do ust wstriti musí).

Na holuba neteba než necek (t. prostého snadno pod-

trhnauti).

Lepší holub w ruce, než jeábek na steše.

Toí se co holub na bace.

Hus za moe, hus dom. (Pilum, non animum mutant,

qui trans mae currunt.

Kde husi, tu štbety, kde ženy, tu klewety.

Rozumím, odkud hus pije.

Dbá on, jakoby mu hus zapískla.

Písknešli, písknu (od husí wzaté; z nichž jedna když

pískne, druhá se hned ozwe. Tím pak slowem jeden druhému

trucuje, powíli na co, že on zase).

Rádby hauserem berana wylaudil. *)

ekám asu, co hus klasu. Pehoditi nkoho pes hus.

Kán umoklá.

Kawka le kam le, wždy jest kawkau.

Kawka jest L. ,
' když se w bílém snhu wálí.

i kawkau, )

Kdo nejsa kohaut kokrhá, pokoj mrhá.

Zakohautil se na.

Kohaut na swém smetišti hrdina
;
(neb : rád kokrhá a zpíwá).

Ke dni i mladí kohauti zpíwají (t, když je staí pro-

budí, aneb když swtlo widí.

Chodí jako uklwaný kohaut.

Bda kohautu, na kterého jestába pauštjí.

I erná slepice bílé nese wejce.

Bda té slepici, na kterau jestába štwau.

Slepiího mozku lowk, který wýš na hradu leze, do-

kud nad sebau co widí, až teba spadne.

Tele uí slepici kdákati.

Slepice kdáíc zrna w uštech nezdrží.

*) Ad fabulas referendum. Pozn. Kom.

14*
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Doma kdáe, jinde nese.

Když trefí kos na kosa, jeden z nich umyká nosa.

Maudejší kue než slepice (zn. wšetenost).

Ano kue se prw rodí než wejce.

Ani kue nerado darmo kutá a hrabe.

Dlá se, jakoby neuml kuátka rozwázati.

Dobrá kwíala z krmníka (t. krmný wep).

Lelky lapati.

U ty orlici létati.

Orel much nelapá; (ale zajíce, srny, sokoly a t. d.)

(Aquila non captat muscas.)

Páw potásá ocasem.

Newí ješt, kam pnkawa nosem sedá.

Má sojky w hlaw, (zn. teštíka).

Když sokol oprší, i wrána ho ukluwe.

Slawíek z úlehle, (t. krkawec.)

Zimní slawíek, (t. wlk).

Rozwázal špaky.

Rozpauští špaky.

Straka ze ke, a ti w ke (když se co proti wli naší

množí, že ubrániti nelze).

Ukázati straku na wrb (t. nejistým troštem potšiti.)

Já o strace, on o wrán.

Hluchý tetew.

Prawý weyr.

Wrabci se hádají o cizí prase.

Jde mi z tebe strach, co z peeného wrabce.

Hledí co thotný wrabec (o leniwém neb o neweselém.)

Lepší wrabec w hrsti, než na steše pt.

Wrabci w trní.

Medle, u ty wrabce létati.

Když se wrána zjestabí, hlete se ptáci.

Wrána wrán oka newykline.

Wrána neumí než kwákati.

Ani kwákati, ani kwokati, (o hlaupých wzní).

Chytrý co mladá wrána.

Když pijdeš mezi wrány, musíš krákat jako ony.

Jako wlaštowika šweholí, (t. o eowání).
Prawý zewel.

Sám do swého hnízda naprášiw, musí zase do nho wlézti.
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g) Od zwíat porznu.

Ježí se co ježek.

Pícháwý ježek.

Lapil ježka.

Jelenu rohy nejsau tžké (rozumí se o zwyku w každé

wci, kterýž wšecko lehké iní).

Když liška díme, hle se kohaute (o chytrém šibal

na prostáky íhání se íká).

Dímající liška.

Lišího užiti. Kde wliny nestauje, lišiny nasaditi (t. j.

chytrosti).

Každá liška swj ocas chwálí.*)

Stará liška.

Lišku po ocase (t. poznáš).

Laudí se co liška.

Hladí liším ocasem, (t. pochlebuje).

Liškau podšitý.

Z lišího ocasu nesnadno trúbu dlat.

Zdráhá se co nedwd k medu.

Mumlawý nedwd.
Nedmi nedwdu w ucho.

Nezápasej s nedwdem.
Pije na nedwdí kži, když ješt nemá.

Lwa a nedwda po pazauru poznáš.

Ne wše kusé, co s ocasem. (Kusá jest opice, s ocasem

liška. Tato k inm swým opatrná wždycky; onano jen se

po jiných petwáí; jako sic nkteí hlupci neb chlubci).

Komáry cediti, welblaudy požíwati.

Neskládaný welblaud.

Welblaud chtje roh, i uši ztratil. (Camelus cornua

desiderans etiam auriculas amisit).

Sluší mu co welblaudu uši (cepy).

Wlk i tené (znamenané) bére; (o laupežnících).

Co wlk chwátí, neád wrátí.

Wšecko se domu wrátí, co wlk nesní.

Tebas ho wlk wzal.

My o wlku, a wlk za humny.

*) To do fabulí. fozn. Kom.
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Aby kozy celé byly, a wlci syti.

Wlk leže netyje.

Jakoby mu o železném wlku powídal.

Každý wlk jest šerý.

Wlk srst nezmní.

Wlk w rauše owím.

Dotud wlk wláí, až i jeho powlekau.

Wlk wlka neruje.

Wlka po srsti (chodu) poznáš.

Není dobe stáda wlku poruiti.

Wlkem orati; vide: psem orati.

Poru wlku berana.

Leze co wlk po biše.

Prawé wlí stewo.

Od wlího moru (t. nikdy; nebo wlího moru nebýwá.)

Zajíc odewenýma oima spí (t, bázliwý nedowuje
nikdy)

.

Zajeího užil (fortele, t. utekl, skryl se).

Zajeí srdce. Zajeího srdce lowk.
Starý zajíc, (o chytrých se íká).

Pilen co zajíc bubna.

h) Od howad porznu.

Beran w nm sedí.

Beran na swé rohy se spauští.

Berana po raunu poznáš.

Twrd kozel dojit.

í koza, drž se jí roh.

Jako by mu zlatau kozu dal.

Staré kozy také rády sl lízají (o zwyku rozumj).

Bude z nho hospodá, co z kozla zahradník.

Jest wlny na koze, jako chlup na žáb.

Když owci stihau, koze rif lupá.

Nechati sob kozích wratec.

Rozumí tomu co šerá petrželi (t. koza).

By k o swé síle wdl, žádnýby na nm neosedl.K o tyech nohách, a potkne se.

Jakoby ho na k wsadil.

Ani k netáhne wíc než mž.
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Swého stínu se bojí (od plachých ko píslowí wzaté,

o bojácných).K brna, žena Dra, Janek pacholek, ídko z toho

trého co whodného bude.

Co wlk a k skausají, po tom se nerado hojí.

Co kráwa nejapný.

erstew jest, co kráwa na led.

Zná se na tom, co kráwa na muškátowém kwtu. (Quid

sui cum amaro vino? vel graculo cum fidibus? (Rozumí, co

kráwa muškátowému kwtu.)

Nastaupila mu erná kráwa na nohu (t. chudoba).

Žádná kráwa toho newylíže, ani straka newydrápe.

I erná kráwa bílé mléko dáwá.

Osel oslu nejpknjší.

Osla bíti pes pytel, (jest, nkoho po stran dojímati, ji-

nému domlauwaje, aby se jiný wtípil. Nebo kdo w pytel

na oslu ležící bije, to oslu doléhá, akoli se w nj nebije.)

"Wždycky jej musí hnáti, co osla na most (t. o leniwých).

Oslu, když se dobe wede, tehdy jde na led tancowati.

Oslowé wespolek se drbí.

Chodí jako owce, a trká jako beran.

Jest prawá owce.

Ukálená swin ráda jiné kálí.

Swin do každého lejna nos wstrí.

Swini neteba než mláta.

Když prase pipowdí, hned pro n s pytlem.

Nedal pán bh swini roh, aby netrkala.

Swini hausle, oslu buben.

Jakoby swini osedlal (když se nehodnému dá úad.

Mustelae crocoton addere.)

Kdo nechceš od swini snden býti, neple se mezi mláto.

Sytá swin wchtem zmítá (o tch se íká, kdož pro

lahdky jinými wcmi zhrdají.)

Staulil kwiky (o tom, kdo hanbau umlkl ; od swin wzaté,

když kwií, dokud mž, pak mlí) vel: Stul kwiky, (t. pe-
sta mudrowati ; wzaté od swin, když ráda rochce a kwií.)

Swin rozlila dbán oleje.

Kanec na staro ezaný.

Který pes nejwíc štká, nejmé kauše (bojí se y t,. kdo

hrozí, báze pronáší).
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Nebží od nho psi s koláky, (t. nepedá se.)

Jen se co pes otese; item: wšecko s sebe steše jako

pes ; vel : otesa se , bží odtud. Ze wšeho se wylíže.

Shoí jako na psu.

Pes k wýwratku.

lowka sob, by psa, wáží.

Smrdí psinau.

Psem orati. Hryze co pes. (Mordet dente canino.) Ocha-

lebný pes.

Musilby weliký hlad býti, aby pes psa jedl.

Psem spícím netrhej.

Psu sádlo switi.

Psa proti srsti nehla (t. nedražd.)

Bitému psu jen hl ukaž.

Jednomuliž psu balka íkají ?

Když se pes na slaniny zmlsá, neád nechá.

Wychowal psa na swau nohu; (newdnému dobe inil.)

Který pes trefen, ten skuwií.

By ty swému psu nohu ual, on za tebau pobhne.

Wždycky leze, jako pes do kuchyn (o nestydliwých

a nezbedných.)

Zažiwe toho co pes sádla.

Psu koblihy poruiti.

Sndl to, co pes horký koblih.

Škoda psu bílého chleba.

Krátce uwázaný (pes na etzu, když se tím wíc wzteká

a štká).

Mnoho na psa celý pecen.

Ukázal mi psí zub, (t. zlost, newdnost).
Bude dobrý, až pes na lišku wleze.

Snáší se co pes s kokau.

Laskaw na, co pes na koku.

Drží swá slowa, co pes pst.

Nebyl, kde psm ocasy utínají.

Mezi psy kost wrci.

Dwa psy jednu kost hlozau.

Nemá na nm co pes utrhnauti.

Kauše okolo sebe jako pes.

Pes psu blechy wybírá.
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Kdo se psy léhá, s blechami wstáwá.

Kdo chce psa bíti, najde kyj.

Také štncm zuby dorostají.

Krade se pozadu, jako pes.

Jest beze cti, co pes bez ocasu.

Musí odštkati.

Nemžli pes kosti hrýzti, bude ji lízati:

Dobré tele pl kráwy.

Wola by pes wšecken swt zwodil, nebude než wl.
Chytrý jako wl (ironice.)

Wyšlo tele, wrátil se wl.
Nebée se z jednoho wola dwau kží; aneb: jeden

wl nemá dwau kozí; item: nejsau na jednom wolu dw
kže.

Ani wl dwma smrtmi neumírá.

i) Od menších a rozliných žiwoich.

Dbá on, coby ho blecha ukausla.

Wine se co had (o chytrém.)

Mezi hady a štíry (o nebezpeenstwí.)

W jedno dýchání; jeden mají dychánek.

Kdo chce hada bíti, opatrnosti potebí.

Hada za adry sob chowá. (Anguem in sinu fovet.)

Štípe co had.

Hlemeyždi w skoepin nejlép.

Ráda koka ryby jí, než do wody nechce (wáhá.)

Když koku pohladí, hned ocas zdwihne.

Malý to kocaur na tak weliký polet slanin.

Kác kot od mléka.

Když kocaur pijde, myši w kaut lezau.

Má koky w hlaw.

Cedí komáry, a welblaudy požírá.

Stará kuna (o chytrých užíwá se.)

Každý má swého mole, kterýž ho hryze.

Mol w drahém rauše, žiwá ryba na suše, wlk mezi ko-

zami, žák mezi pannami, kozel w zahrad, Nmec w eské

rad, mž tomu každý rozumti, že ty wci bez škody ne-

mohau býti.

Leze co mucha z pomyjí (o leniwém.)
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Maucha mu pes nos peletla; vel: pelezla (o hnwa-
jícím se bez píiny.)

Myš w stoze, trn w noze, kozel w zahrad, nepítel w
rad ; kde to twero býwá, tu dobe nebýwá.

Ukali myši kocaura z domu (íká se, když kdo nemaje

spráwce na oích, odpauští sob.)

Myš jedné díe nedowuje, vel: myš jest malé zwíe,

a newí jedné díe.

Wzáctný jako myší dryák w kraupách (t- malé wážnosti.)

Wstril hl mezi osy (t. dráždní.)

Nedraž srš. (Crabrones non irritandi.)

Mezi sršn dmýchati.

Sršn zdrážditi.

Srše bez medu (t. bezbožný.)

Uštípl ho srše.

Má sršn w hlaw.

I brauek se hnwati umí.

Mezi wely dmýchati.

Od wely pochází med, od hada jed. Mnoho díla, málo

medu.

Tžko, poslauchati, když weš kašle.

Wybral mu wešky.

Neteba wsi do kožichu sázeti, dobe sama wleze.

Odmokly mu hnidy.

Ten se wypíná, a za adry mu wši na wardu hrají.

Má on blechy po krejcaru (o chlubných, wšecko swé

zweliejících a wysoce šacujících.)

Žába moidlu piwykla.

Žába nepejde od moidla, (t. zwyk.)

B.

Od lowka a od wcí lidských.

1. PHpowidky od samého clowka a tla jeho wzaté.

Pkná duše, pkné tlo.

Nešlechetná duše (t. o nestydatých.)

Do eho to pán bh duši wstril! (Rustici dicunt; sed

blasphemia est.)

Rozdlilby tu duši (o štdrých.)
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Dobrá mysl, pl zdrawí.

Kdo druhému w mysli sedí.

Swdomí dáwá hbitý rozum. (Conscius ipse sibi de se

putat omnia dici.)

Kdo sob swdom, zasmje se klewetám. (Conscia mens

recti famae mendacia ridet).

Mnoho welkých pátk pamatuje (t. mnoho let starý jest.)

Kolik hlaw, tolik smysl.

Diw hlawa na mn (t. od starostí.)

Diw s sebe hlawy nestrhne (hoem a žalostí.)

Hlawa bez mozku (znamená hlaupost. Caput cerebro

vacuum).

Jest swé hlawy lowk (t. diwný, cerebrosus).

Co hlawa, to rozum.

Hlawa žiwá klobauku dobýwá.

Já tomu newím jak hlawy zlomit. (Ferendum, non cul-

pandum, quod mutari non potest.)

Twá zwrasklá, mnohého powdomá (sw. eho.)
Nestydaté twái.

Kams oi podl? (t. hledti piln.)

Hle oima.

Kde milost, tu oi; kde bolest, tu ruka.

- Pozbyl oí.

Bolí ho oi, (t. záwistiwý jest.)

Co oi widí, o tom mohau ústa mluwiti.

Oi jsau nesytá wc.
Oi se mu smály (znamená weselost.)

- Oi má pro jiné (t. maudrý jiným.)

— Oi wíc widí, nez oko (t. zdání a rady cizí poslech-

nauti neškodí.)

- Co z oí, to z mysli.

- eho oi newidí, toho srdce nezeli.

Byliby oi wylaupili (o Galatských apoštol.)

Má slzy na hebíku.

Dobré s pedu i zadu oi míti.

Jest mu mil, co sl w oích.

Rád o nem slyší, coby mu sl w oi sypal.

Radši ho widím, aby byl dál ode mne.

Obma ušima poslauchá.
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Nastaw uši. (Arrige aures.)

Tenké má uši.

Má tlusté uši (t. neslyší dobe.)

Jest w tom po uši.

Po nem ucho wléci.

Oceliwé elo (o zatwrdilém.) (Frons ferrea, chalybea,

adamantina.)

Otelého (otrlého) ela. (Perfrictae frontis homo.)

Newstí elo (nestydaté elo.)

Bez ela lowk (t. nestydatý.)

Došel elem místa (když kdo bže, o zed zawadí, aneb

padna, ležeti zstane, t. zahanbení w nem dojde.)

Potáhne se za swj nos. (Wzaté bud od nešetrných

praeceptor, za uši, za wlasy, za nos tahajících, aneb od p-
staunek, nešwaru dítcí utíráním nosu ošetujících).

Wodí ho za nos.

lowk wybraušeného nosu. (Emunctae naris.)

Nikdá mu huba neustane (t. o klewetném.)

Nemá huby (o tom, kdo newas mlí, kde mluwiti má.)

Wezmi ústa s sebau.

Jest nectné huby (o zlolejstwí.)

Co slina k hub pinese.

Ústa a srdce nkterému lowku daleko od sebe stojí.

Ústa mu zawázali.

Mlí, (mlel) jakoby mu ústa zamrzly (o nemluwném

neb zahanbeném.)

Má prostranný jazyk (t. o klewetném.)

Nemá jazyka pirostlého.

Nemá w jazyku kosti (t. mluwný jest.)

Co mu na jazyk pijde.

Mj jazyk za zuby; neb: dobe jazyk za zuby míti.

Tetí jazyk rychlejší než pták. Eccles. 10. 70.

ídké má zuby (t. snadno skrze n cedí, rád klama.)

Za zubt se chleba najísti.

Diw sob pysk neuhryze.

Kdo dal zuby, dá i chléb.

Smrdí mu z hrdla.

Spadl mu ípek.

Žíly dobré w nm není.
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Krwe by se w nm nebyl doezal.

Jde do nho krew.

Srdce mu dojali (upadlo). (Animus in pedes decidit.

Homer.)

Není mu k srdci.

Kamenné srdce (t. zatwrdilý).

Srdce by rozdlil.

Studeného jest žaludka (o nemleliwém, když nic zažiti

neumí, wšecko wrací.) Nic mu \v žaludku nezstane (n-
muž zstati.)

Z plic se toliko smje.

Chlubné plíce lezau z hrnce.

Wíc lže než dýše.

Bicho neuprositedlná wc, (t. o hladu).

Takte mu bich mkký, jako mn.
Rozpuklby se on, kdyby co \v sob zadržel.

Má kosti w biše, nemž se ohnauti.

Rozpuklby se záwistí.

Není ho než bich. (Abdomini natus.)

Má lepké ruce, neb dlauhé. -

Když ruka ruku myje, býwají ob pkné.

Štstí jde pod rukau, (t. poddáwá se.)

Leniwá ruka, hotowé neštstí.

Ruky když nepiiníš, samo se nedlá.

Wstrce ruku za pas, bych to udlal.

tyry ruce wíc udlají, než dw (t. nepohrdati pomocí).

Nkolika rukám snáz.

Pejímají sob ruce. (Tradunt operas mutuas).

Podati ruky.

Obma rukama (t. rád) zaal (t. usilowal).

Nelitowal rukau.

Již jest ped rukama (t. o pítomné wci).

Wrná ruka nic netratí.

Wím, co w rukau držím.

Položím ruku na ústa swá. Job. 39. 34.

Mnoho rukau, málo díla. (23iele §ixtm, f>el geljtet.)

Již ho má w hrsti.

Pišla mu wíra do hrsti.

Holo na dlani (kde nic není).
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ídko sob co lidé z prstu wyssají. (Non omnino falsum

est, quod populi rumore jactatur.)

Prstem se ho dotekl.

Podášli mu prstu, ujme t za celau ruku.

Noha nohu podpírá, a stojí ob dobe.

Daleko pata oka.

Na swých wlastních nohách choditi.

Paty bych mu líbal.

Diw mu paty nemluwí.

Patami naped choditi (t. naopak nco dlati , kwapn).

Ze wšeho on nohu wytáhne. (Unde sumptum ? Z blátali ?

i z klády žaláné?)

Kráej ty swým krokem (t. dlej tak, jak mžeš ty,

ne jak jiný).

Necha sob nehty obeže, aby se nezdrápal (o hn-
whvém se íká.)

Drbá se, an to neswrbí.

Wydrbal mu slušn.

Jest prawé kopí.

Prawý pídimužíek.

Dobrý, až na nm kže praští (co to?)

Ten neodejde s celau kozí.

Dobrá wle koláe jí, zlá hlawu tepe, a ídké piwo pí.

Co musí, to on rád.

Dobrá mysl, pl zdrawí.

Wc pamti hodná.

2. Pnpowidky wzaté od rozliných pripadnosti tla lidského.

Lidé jsau lidé.

Zaschla w nm duše.

Není ten lowk w temeno uražen.

Kdo roste neboje se, stará se nestyd se; neb: Kdo

roste bez kázn, stará se bez bázn.

Mladý ze wšeho wyroste. (Užíwá se o nemoci, o chu-

dob, o zlých nawyklostech.)

Mladý na léta, starý na rozum.

Když let (wku, žiwota) ubýwá, nepibýwá.
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Pibýwání wku, ubýwání žiwota.

Starý newrlý.

A wzpomnla sob babka ddka plakati (když kdo po

nem starobylém se roztaužíc litowati zane).

Mž od té chwíle léta swá poítati.

Dnes se znowu narodil.

Utíká mu se swoboda ped rozumem.

Jaký rozum, takowá e.
Na obrátku se jinak namyslí.

Ledcos se mu w kotrb zawrtí.

Jiné sed, jiné stoje.

Mž být, ale já takto smýšlím.

Fantazí mu pekáží (o bláznu íká se).

Fuí mu w kotrb.

Má tísku za uchem (t. teští).

Diwného mozku lowk.
Kdo k emu má chuf, najde toho dosti.

Kdo po em dychtí, potkáwá se s tím.

Rozumí tomu, co slepý cest.

Rozumí tomu, co swin petrželi.

Snadno blázniti, když rozumu není.

Jest fifidlo.

Hnw bez síly marný.

Síla bez rozumu sama se kazí. (Vis consilii expers mole

ruit sua.)

Pokud chodí, potud se hodí.

Strach má weliké oi. (Metus omnia majora reddit.)

Do smíchu mi jest.

Wámt do smíchu, ale mn pohíchu.

Komu smšno, nech se smje.

Smje mu se na to hubice (t. rád).

Z loského smíchu plá.

Z ženského pláe smích.

Wyspal se z toho (t. kdo mnoho slíbil, a nic neplní).

Spí sob bezpen. (In utramque dormit aurem.)

Kdo snm wí, stín lapá.

Bych sob sna ml ujíti.

Nedospal se toho.

Co se zdá, to jest sen.
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Kdo se nestydí, nedojde hanby.

Má dar nestydatosti.

Stydí se jako sedlská newsta.

Pý barwa ctnosti (nebo kdo se pýí a rdí, zna-

mení studu.)

Pejit' jako sob sám.

Co sob, to tob.

Wážím ho sob, jako oka swého.

Nebolí toho hlawa, kdo to stawl (w dwojnásobním

smyslu se bére, bu o boháích, když dostatek wšeho majíc

nestarají se, neb o mrtwých).

Má z pedu i ze zadu oi.

Hled na, eklby, že je nco. (Quum faciem videas,

videtur esse quantivis pretii).

S wysoka na jiné hledti (o pyšném).

Zdwihá oboí.

Slepý šilhawého dojímá (et contra.)

Natel mu dobe uši, wycpal ho, dal mu na kabát.

Drbá se za uchem (t. smutný jest, neb má starost).

Tísku má za uchem.

Kde t swrbí, nedrbej, aby piešu neudlal.

Hluchého kárati.

Wsudy musí nos wstriti.

We wšecko aby nos wstril (t. o wšeteném).

A by mi se tikrát vr nos ukausl, neuwilbych.

Potebowalby berillum na nos.

Potáhni se sám za nos (sáhni do swých ader, sám

k sob pihlédni).

Dal mu ackau šupku pod nos.

Kyjemby z nho slowa newyrazil.

Tichý, ale lichý.

Ani cknauti (páchnauti) nesml.

Nedomluwíšli se, nedoleníš se.

Wšeho s on odmlí.

Nepowím žádnému, co prawíš (t. nerozumím, neb ne-

slyším).

Mžeš na jeho slowo wšecko dáti.

Powíme jim, když tudy pjdau.

Nmému nerozumti.
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Jedno minaut , druhé swinaut , tetímu mlet, cesia

ku pokoji.

W cizím dom nejle'pe být hluchým, nmým, slepým.

Neád se potí.

Patami naped chodíš.

Patami platiti.

Snadno sytému postiti se.

Práce bezdná nebýwá wzácná.

Dlá, co musí.

Nic bez práce nepichází.

Bez práce nebudau koláe.

Dobrý poátek pl práce.

Co jsem na swé nohy wstal.

Nahlídni do swých ader.

Nahému za adra schowáwati.

Nahého tžko swléci.

Neíkej huj, až peskoíš.

Ješts nepeskoil.

Bezpenji krokem, než skokem.

Za wlas ho neujde.

3. Od stawitehtwi.

Co se prudce stawí, rádo se boí.

Jedním komínem wšecko hnáti.

Kwapné neb spšné dílo ídko dobré.

Prostawil statek (t. w konwikách.)

Oi hospodáe stehau domu.

U kamen teplo, u oken swtlo (t. drž se píjmu.)

Leze co na horká kamna (o ožralci.)

Znenáhla dlaje wíc udláš.

Na písku stawti.

Pískem lepiti.

Kdo pi cest stawí, mnoho niíwá sprawowatel.

Úinek chwálí mistra.

Každému jeho dílo wlastní nejlepší.

Není na swt tak pewného prawidla, aby se hnauti ne-

mohlo. (Transfertur ad juris personas.)

Swau stešku naped pikryj.

Praha není za jeden rok wystawena.

15
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Kdo píke pistawuje, rádo se s ním odwracuje.

4. Od orby neb sedlstwi.

Pes meze peoral.

Zaoe ním i zawláí.

Tžko wlkem orati (Asinus ad lyram) vel: Kaž wlku

orati).

Kdo chce žíti, musí síti.

Co kdo seje, to bude žíti.

Kdo plewy seje, málo nažne.

Jiný sel, jiný žne.

Že býwá jednau za rok.

Ješt twá že nedozrála (t. ješt as nepišel). _

Wpauštti srp na že cizí (zn. wšetenost).

Títi se do cizího aukola.

Má lán w Tešti (t. jest blázen).

Blázn (hlupc) neteba síti, sami se rodi. _

Jakoby hrách na stnu sypal a metal.

Kaž sytému sedláku mlátiti.

Sedlák z prosby do lesa jede.

Nerowná spež neáda spolu dobe táhne.

Cizím oslem býti, tžká wc.
Až se za ním práší (t. za sedlákem, když w suchém

oe, a za lháem, když nestydat lže).

Pro plewy zrna najít nelze. (Mnoho plew, málo zrna).

Ani stýbla (t. nic).

K, kterýž owsa dobýwá, nejmén ho jí.

Z slámy nebude než sekanina.

Cepby mu slušel (t. o bláznu).

Sluší mu (swdí) co nedwdowi cepy.

Umí zacházeti co nedwd s cepem.

ije kosa kámen.

Sraziti nkomu železa (t. wyraziti mu z rukau nástroje,

pekazit dlati; jako když se sedláku z pluhu železa srazí,

nemž orati).

Tak naše niwa rodí (sic nostra est sors).

Strašidlo na wrabce (íkáme, když nás kdo ním ustra-

šiti chce).

Lépe státi za swým snopem, než ležeti za cizím mandelem.
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5. Od mlynáhtwi.

Na starém do mlýna.

Mlýn bez wody.

Každý rád na swj mlýn nahání wody, (t. každý sob
nejwíc peje).

Darmo we mlýn hausti.

Jakoby mu we mlýn haudl (o urputných, když pro zlost

a swéwolnost napomínání tak málo slyší, jako se we mlýn
husliek slyší).

U samé wody mleyn; blíž toho než dále.

Jak sob kdo nasype, tak se mu pomele.

Pustil jen na šrot (o práci na odbyt, ledabylo).

Dwa twrdí kamenowé nemli dobe.

Pozd melí boží kola.

Nyní se twá mele.

Syt Hawel mauky, nechce otrubu.

Koho oi bolí, necho do mlýna.

Na rownauf míru odmím.
Mrau, kterauž kdo mí, bude mu odmeno.
Co se na jeho íici dostane, umí zopálati (t. o kle-

wetném).

Dáti mu pytlem (t. chybilo mu namení).

Drawý pytel.

Domnní mnoho w pytel wchází.

Blázna, by w stup opíchal (neodejde od nho bláz-

nowstwí).

Chlauby s pytel, lží se dwa.

Newzalby mlýnského kamene.

Když se domílá, nejwíc rampluje.

6. Od šlejfihtwi.

Brus, aby nepebrausil.

Na obé stran braušený.

ije kosa kámen. (Novacula cotem se. sentit aut patitur).

7. Od pekahtwi.

Z horka nakwašený (íká se o lowku píliš k nemu
chtiwém, jemuž co se zamane, hned to míti chce, tak jako

tsto z horka nakwašené prudce kyše, a do peci chce.)

15*
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Z lopaty zmítá.

Sndený chleb pee.

Wšecko pekai.

Kdo w peci býwal, jiného tam ožehem šárá.

8. Od malihtwi.

Jinau barwu dáti.

Pidám já jemu barwy (t. zahanbím ho.)

Kdo chce malowati, musí mít barwy (t. kdo chce wy-

mlauwati, musí wdti ím; kdo chce nkoho pemudrowati,

musí míti rozum.

Mluwí jako slepý o barwách (t. emu nerozumí.)

Wymalowal ho žiwými barwami. (Suis eum pinxit colo-

ribus.)

erný, bílý, newím (an albus sit, nescio.)

K Uení teba líidla.

9. Od pastýhtwi.

Newím kam koz hnáti (t. nemá rady, úzko mu. Aqua

ibi haeret.)

Wlku owci poruil.

Každý žiwoich swé pastwy hledá.

Kráwa newí kam jít, než za stádem.

Prosíš holi od owáka.

Když owci stihau, koze i lupá.

Mnoho wesku, málo wlny.

Ani srsti (t. nic.)

Tak dlati, aby wlci byli syti, a kozy celé.

Rozmazané máslo. Mkejší másla.

10. Od mysliwectwi, cikarstwi.

Mnoho ps zajeí smrt. (Jednomu neb dwma chrtm
pedce sé nkdy wytoí, a wyklíí, ale když jich mnoho,

sotwa. Tak kdo mnoho nepátel má, pomohau sob na.)

Smekl na (t. pustil; nebo se chrti na smece wodí-

wají.)

Starau lišku tžko chytit.

Wyštweš wlka z lesa.

Drží jako wlka za uši.
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Žádný se jemu newybhá; (o klewetném se rozumí.)

Honný, (ictus sapit, opatrný.)

Klikám dobe rozumí.

Spadlo mu z kliky (t. chybilo namení.)

Luišt tuze napiaté puká.

Wlka na kulhawém koni honiti.

Pozd bycha honiti; (factum infectum optare.)

Stopy se držeti.

Zaskoiti od díry (myši, králíku, syslu, t. wzíti nkomu
útoišt.)

Když se psm nechce lowu, darmo Štwáti.

Nebude dobré štwaní, zíwá se psm.
Wywedli ho na opice; (nebo opic neštwáwají.)

Na rozdílnau zw rozdílná ížba.

Huš tele na wlka.

Pedce našel mezeru.

Bez prachu stílí (t. o chlubném.)

Stílí co w (na) holuby (o lhái Metaf. protože se

nejen kulkau stílí, ale lukem; tak lžiwý lowk rozliných

klik se chytá.)

W samu špiku trefil.

Pípadn doložil.

Dokládá na oech.

Zajíce w mchu nekupuj.

Se šwagrem na zajíce , s bratrem na nedwda (bratr

bratru jako msto hrazené.)

Poštwal ho na zajíce.

Uhodil (trefil) Mlníkem w Hošfku, až se Raudnice za-

tásla.

Zastelil holuba, motowidlem stelil.

Umí lišku štwáti.

Uwázl jako na lep (t. jižf jest sklamán.)

Bláznu weyra poruiti.

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní upadá.

Welikých pták pod pome nelapají.

Na holuba neteba než necek.

Kdo ptáky chce lapat, nemusí mezi n kyjem házet.

Ptáník sladce píská, když ptáka chce piwábiti (zn.

chytrost.)
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Položiti mu wnadu.

Podsypáno humence.

Kdo jednau ptáka z ruky -pustí, na steše ho tžko la-

pati.

Domníwá se, že lapil bílauwránu.

Neumí holubw lapati.

Z brku nkoho wyrazit (jako ptáka když - - -)

Lepší wrána w pytli jedna, než na wrb ti.

Lepší wrabec w ruce, než wrána na steše.

Nešklub ptáka, než ho lapíš.

Nowé roztahuje síti. (Novum exercet aucupium).

Umí dobe s runicí pod wodau (o opatrných, opatrnost

swau tajících, užíwá se.)

Cht lapiti káe, uhonil lysku.

Pole zaležel.

Pes lowí neužíwáním zawalený. (Užíwá se o tch,

kteíž lhostejností nco zameškají)

11. Od rybáhíwt.

Ryby na lep, ptáky na udici lapati.

Wítr do saku lapati.

Kdo chce lowiti, musí do wody.

W strništi ryby lowiti.

Ped (za) sakem ryby lowí (t. zameškati píležitost).

Za kale nejlíp se lowí.

Umí on w kalném lowiti.

Jistý jest co woda w saku (o lhái rozumí se).

W rákosí suku hledati.

Wehnal ho do mcha.

Ulowil, na sít roztahowal.

Mnoho zatáhl, strhá se mu sí.

Umí rybám nástrahu strojiti.

Nepjde ten po druhé do wrše.

Od kádí rád ryby kradeš.

Welryba do saku.

Uwázl na udici.

Ze wšeho se auho wywine.

12. Od ezniclwt.

Spaíš mu drštky studenau wodau.

Umastil se jako chudý ezník.
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Trefný co jelito.

Dosáhl ho w žiwý, neb do žiwého.

Z jednoho wola dwau kží neberau.

13. Od kuchastwi.

. Ze psa, by ho jak chtl koenil, zwina nebude (t. z

lotra dobrý lowk).
Newypítwaný knot, (t. newycwiený, z nhož traupstwí

newybrali, jako z ryby stew, smradí se).

Tento drží rože, onen jí peeni. (íká se o dwau,

z nichž jeden práci wede, a druhý užitky bere).

Zlého nawaíš.

Kde mnoho kucha, nesjpíše pesolí.

Posete kraupy, až hrách uwe.
Nezapomní hrušky w popele.

Ne toho pták, kdo ho šklube.

Zstáwá on we swé jíše.

Rozlil ocet.

Kyselého piléwati k octu.

Strojnýs, co na ruby jelito.

Zawonla mu lepší peené (t. pro zisk).

Mastné wždycky po wrchu zplýwá.

ím hrnek nawe, tím zapáchá (zwyk tnvá).

Chlubná plíce lezau z hrnce.

Na každau smrdutau zwinujíšku umti dlati (t. chytrost).

Pod poklikau oni to waí.

Kdo wí, co w hrnci we, když je pod poklikau ? (t. ne-

witi).

Cos pro ohe pišel?

Co se dopeká, to krájej.

Nemíníšli waiti, nezasekáwej.

Kdo w peci býwal, jiného tam hledá (štárá).

W nadji hrachu newa (t. nemášli do nho slanin, ne-

troštuj se, žef nkdo dá).

Z tuného masa tuná políwka.

Potebná kuchyn.

Nahlédá, co pes do kuchyn.

Za nowá ešátko (na stn býwá, staré pod lawicí).

Holub peený žádnému do ust newletí.
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Tuné swini if mastit.

Tebali slanin mastit?

Pepepil (íkáme, když kdo nco na schlaubu píliš

slušn, až neslušn dlá.)

Komu peprno, nech nejí.

Peprná jest to jícha, ne každý jí jísti mž (de morosis.)

Ne wšecko jsau kuchai, kteí dlauhé nože nosí.

We w nm.
Pomalu dobrého, aby dlauho bylo.

Pidal mu chuti.'

Kde obd, tu milá, kde weee, tu jiná.

Umí wíce, než hrách waiti.

Wyali mu z hrachu slaniny, a maso z políwky.

Wyezal mu sádlo z libowého.

Wrtí se, co šiška na másle.

Waruj se píliš zdrawých krmí (t. surowých, erstwých

ješt.)

Kauí se za ním.

14. Od winaswí, piwowdrnictwi, šenkýhtwi.

Wína nemají. Johann. 3.

Nemž wždycky plným jíti kohautkem.

W škaredém sud mž také býti dobré wíno.

Našel wník.

Sud nešwarný, i co se do nho wleje, zaneistí.

Leje do se, co do sudu; nemá dna (o ožralci.)

Jde z jiného sudu.

Wim já, co se do nho wléwá (mnoholi se do nho
wléwá; totiž, se mže býti, jak uený, maudrý, rozumný

jest. Jestif lowk nádoba, w niž se dary boží wléwají.)

Pij piwo, jakéhos sob nawail.

Za nowa piwo kyše, než se ustojí. (Principium fervet,

medium tepet, ultima frigent.)

Ani ocet ani piwo.

Bylo nkdy piwo; než již jsau kwasnice neb ocet.

Ne sám ten piwo pije, kdo je waí.

Jižt s ním na nákionku.

Zdráhá se co kule do piwnice.
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15. Od formanstwi.

Kdo býwá na koni, býwá i pod konm.
Po wywedení kon marštal zawírati.

Když se koní oprau, wz musí.

Chtiwého kon píliš neže.

Dwa koní wíc utáhnau, než jeden.

Kon za wozem zapáhati.

Ano, nebožtíku koni owsa (opálati.)

Bez ostruh na kon nesedej.

Dodal mu ostruh.

Potebuje uzdy,, neb ostruhy (o držím a o leniwém í-
káme.)

Když podsedný nehýbá, nárunímu tžko.

Nerowná spež (de morosis conjugibus, vel collegis.)

Laný osel ani k nepotáhne.

Starý forman rád bie teskání slyší.

Forman vv blát formanstwi se odíká, a do hospody

pijda, zase maže wz.
Sytý táhne. Nesytý nepotáhne.

Kdo maže, ten jede.

Reydowati nkam (t. radami smowati k nemu).
Dojelt (t. zle wc k cíli wywedl).

Nemž se do toho wrýdowati.

Wozili se ped námi; budau i po nás.

Ujeda míli, postj komi chwíli; ujedati, ela jim poti

;

ujeda šest, dej jim jest.

Wytrhl na sucho.

Newí z místa kam hýbati ; (bud že koní neumí sprawo-

wati, aneb cesty newí.)

Kam oje, tam wz.
Mlenau obrátíš, kam chceš.

Ohledati se na zadní kola (t. pi reydowání hledti, aby

nejen pedek, ale i zadek dobe jíti mohl.

Páté kolo u wozu ; neb : jest ho potebí, co pátého kola

u wozu.

Pšky jako za wozem, wše fra.

Není wozu, není koní, jedna psota druhau honí. Šim.

Lomnický.

Nemazaný wz tžce se táhne.
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Pipáhnauti.

Pijel mi w cestu.

Kdo zawadil, nech odwadí.

Caufá, (t. bojí se).

Jak zapáhl, tak jede.

Zastaw.

Uzdu pustiti.

Co z ust wypustíš, šesti komi toho newtáhneš.

Wzal na kel (t. k twrdoustý uzdu. O urputile swé-

wolných a z poslušenstwí se wydobylých íkáme).

16. Od reitharstwi.

Kdo má kon, najde sedlo.

Brzo wypáhl, (kdo powinnost neb práci brzo opustil).

Hodí se pode wšecka sedla. (Homo omnium horarum).

Do chomauta neteba než slámy, (Bovi foenum. Psittaco

saccarum. J. Scaliger) , nehodí se než sláma, a kraupy

do jelita.

Kde prowaz tenký, tam se trhá.

Trojnásobní prowaz nesnadn se petrhne.

Nedojeda skácel.

Wezl na trh cibuli, zase pines ošlejch.

Hodí se wzadu na wz, aby brzo wypadl (t. špatná wc).
Wsedl na koník.

Bude Janek na koníku.

Již wozí psem zelí.

Ujíti mu obroku, aby tak neskákal.

Uwázl.

17. Od plawectwi.

Bez wesla na moe (t. nemaudrý se dáwá, a potom

newí kam).

Peplynuw utonul.

Již wybedl. (In vado).

Tžce wybedem.
Hluboko zabedl (zn. škodu nenabytau).

Snadno jest z behu na tonaucího se díwati.

Když neumíš plaut, do wody neskákej (t. wšetenost).

Kaupej se, drže se behu.
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Již jsem na behu.

By se behu chytil, wšecko se s ním utrhne.

Koštowati brodu.

18. Od wandrownictwi.

Pro stezku silnice neopauštj.

Proraženau cestau leckdos trefí. (Inventis facile cst

addere.)

Tžko toho wodit, co nemže chodit.

Woditi za nosem (t. škrábati).

Wšudy byl ; wšudy nos wstril.

Pišlo mi skrze ohe a wodu jíti.

Wlee se co mra (o leniwém se íká).

Nekráí šlépjemi otce.

Wyjdi, na wyjdi.

Obma nohama utíkal.

Na tyech nohách dál zajde, než na dwau.

Jak bžel, tak bžel.

Bž jak skoku stauje.

Pospíchej znenáhla.

Pomalu jda, dál ujdeš.

Patami naped kráeti neb choditi.

Patami zaplatiti (t. utéci).

Paty ukázati.

Nepjde snadn zpátkem.

Nedowandrowal (t. nepeuil se).

Šel jako s listy.

Co prudce bží, skoro dobíhá.

Jest na poskoku; jest na té cest.

Hotow pšky i na koni.

An chodí, coby mu z nosu kapalo.

Nemžemli tudy, pjdem jinady.

Ukrátiti mu skokw, aby tak neheysal.

Hled, aby nezblaudil.

Až kulhawý pijde (t. poslednjší posel pinese nco
jiného, než prwní pokik).

Již sem se odtud wrátil (t. myslí , t. o em mi prawí,

již sem na to sám myslil.)

Nemášli kon, cho pšky.
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Dojde elem místa.

Zawe'sti nco.

Opt zawadil.

19. Od kupectwi.

Kaupilby wes, a peníze kdes.

Bez penz na trh, bez soli dom.
Penzi se wšecko sprawí.

Na peníze žene.

Peníze milejší než hrdlo.

Peníz jeden druhého brání.

Za peníze sob nepítele kaupil.

Kdo sob halíe newáží, (nebude boha) ani zlatého.

Krejcar steže kopy.

Také náš krejcar 6 denár platí.

Také pijde as, že mj krejcar 6 penz platiti bude.

Tak ta mince platí.

Jeden za osmnáct, druhý bez dwau za dwadcet, (t. jak

jeden, tak druhý).

Nedá se prodati.

Trefil kupec na kramáe (t. klamá na lháe).

Wšeholižby se dokaupil ?

Jak jsem kaupil, tak prodáwám.

Chcešli míti blázna, kup ho sob.

Slepá kaup.

Nekupuj w mchu prasete.

Zaplatilby nkolik jiných.

Wyplatil košili, a zastawil sukni.

Kupecké wowaní a ženský plá na strych se nemí.
Jak mi pjíš, tak odplatím.

Wíra lepší než hotowé peníze.

Lepší míra nežli wíra.

Starau prodáwáš.

Ne se wším na trh neb na krám (t. o chlaub).

Coby kdo rád odbyl, to chwálí.

Jde mu to, jakoby darmo dáwal.

Jen že toho darmo nedáwají (zn. lacino).

Kdo neprohlédne oima, prohlédne mšcem.
Cena do mšce nejde.
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K emu nkolik mšc trhat?

Snáze z nkolika mšc, než z jednoho.

Potáhl ho dobe za mšec (zn. draho).

Jest na wahách (t. na rozmysle).

Prawás wáha.

Píliš náramn swau cení (o chlubných íká se).

Kdo t nezná, kaupilby t, a kdo zná, darmoby t newzal.

Ten jina nedá, než za procení.

Nedá jina než za hotowé. Od panny hedbáwí.

Neb ztráta neb zisk. Za jeho twaroh.

Pokud mšce potud pítele.

Ona do mšce nejde. Na lepším lepší zisk. Lepší

zištk než škodka.

Lepší škodka, než škoda.

20. Od tkadlcowstwi a saukennictwi.

Zarazil díw, než pisaukal.

W jedno brdo tkaní.

Osnowy dosti, autku málo.

Autku nestáwá.

Ani osnowy, ani autku nemá. (Když kdo nic nemá, od-

kudby žiwnost neb práci zaal.)

Tu je uzel.

Bije w jeden kraj.

Po niti klubko (t. dojíti, domakati se wci, doptati se

neho, najda znamení jisté).

21. Od emenársíwi.

Delší krájeti emeny, než kže stauje.

Naprawil se, co emen w ohni (stíbrné a zlaté wci
w ohni.se istí a naprawují; emen jen se skrí a pokazí).

22. Od krejowstwi.

Šít jako párat, wše robota (t. jedno jako druhé).

Nepárá se mu po wrubu. (Nedaí se mu po jeho wli.)

Nechce se po šwu párati.

Sobotním štychem (t. na odbyt, spšn, ledabylo).

Šijí komusi kuklu. (Aliquid monstri alunt. Ter.)
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Muselby mnoho plátna míti , kdoby chtl lidem ústa zašíti.

Lež, by jak premowal, lež zstane.

Po niti klubko.

Jižbych jehlu našel.

Trefí se w sedm loket w kuklu.

Podšitý šibalem (alluditur na kožich podšitý sobolem;

homo duplex).

Jest liškau podšitý.

23. Od sewcowstwi.

Na jedno kopyto dlaní (dwa neb tí sob w nem
podobní).

Na jedno kopyto boty wšechnm šíti.

Šwec dokad jednoho bota neušije, druhého nezaíná.

Žádný newí, kde koho tewíc hnte, než kdo w nm
chodí (zn. zármutek).

Nechce se pošwu párati.

Lepší celé, než oprawowané.

Látej staré stewíce, jak chceš, nebudau nowé.

Látané není nowé.

Roznosil to na stewících.

Nemudruj šwec pes kopyto. (Ne sutor ultra crepidam).

An to Malostranští šewci na kopyta pískají (o wci již

wbec známé).

Bží jako šwec na trh.

Tajnýs, co sídlo w pytli; vel: nemže se sídlo w pytli

tajiti.

Dratew jde za šttinau.

24. Od šatstwa.

Jiný staw, jiný kroj.

Nowý ktalt wede.

Tuhý jako zmrzlá košile, (t. wrtkawý).

Bližší košile než kabát.

Hodil kabátem, (o lhái mluwí se).

Dal mu na kabát.

Nedá na sob plášt trhati; vel: šetí plášt. (O tom,

kdo se rád dá pi kwasu, neb jinde, kde rád jest , zdržeti).

Což na sob šaty dát trhati?

Foremný jako na ruby kožich.
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W kožiše maudrost nositi, (t. nádhernost).

Pro prým kožicha nekaz.

Zper mi kožich a nemáej.

K stare'mu kožichu nowé rukáwy.

Chodí, co kožich na rukáwech.

W rukáw to mám.

Sukn musí míti rukáw.

Lépe rukáwem zatkati, než celau sukní.

Ne wše aksamit, co se erná.

Hedbáwný (t. rozmazaný).

Damaškowé zwle užíwá.

Žiwá hlawa klobauek nachází.

Pokorný, okolo prstu by ho obwinul.

Obul se w cizí škorn
;
jakf laškuje

!

Rozpásalliže se? (t. o lhái).

Nepáe se po šw.
O nkolik dírek popíti.

Wypadl z rukáwu.

Utekl se w kožíšku do wody.

Punocha za klobauk, (!Da3 fdjitcft ftd) ttue fec^é Singer

in dnen $anbfc$uty).

Ano, tref se punocha za klobauk.

Nahého swlékati.

Tak emen táhni (natáhni), aby se nepetrhl.

Našla hadra onuci.

25. Od hawihtwi.

Zlaté hory slibuje.

Ne z každé rudy býwá zlato.

Každý kow má trusky.

Z rudy nebude kow bez ohn.

Zlato nejhlaub leží (an ?) vel : Zlato se nejtíže do-

býwá, a nejmén ho.

26. Od kowáhtwi, zámenictwi.

Proto kowá klešt má, aby se nespálil (t. ele).

Byl jsem mezi kladiwem a nákowadlím. (Inter malleum

et incudem).

Radji užíwá kowáe než kowáíka (t. emeslníka než

hudlae).
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Nemžli kowati, pomáhá dýmati.

Nyní se vvá kuje.

Horké železo nejlépe se kuje; vel: Za horka se železo

nejlépe kuje.

Brzo wyhasil (brzo pestal, brzo swatweer uinil).

Není než kladiwo (mlaziwo) t. nejapný, wáhawý. (Tar-

dum inutile.)

Zamkl mu ústa.

27. Od bradijhtwi.

Trefil holi na bradýfe. (Incidit novacula in cotem).

28. Od mydláhtwí.

Prawés mýdlo, (o rozmazaném).

Namydlil se.

Daremn se mydlíš (t. oišuješ, wymlauwáš).

29. Od tesastwi a truhláhtwi.

I mistr tesa se utne.

Ztlusta teše. (Crassa Minerva.)

Jemu wšecko po še jíti musí. Ne po še. (Ex

amussi.)

Pod hwzdau mí stny (t. o opilém).

Tužil se, a když k suku pišlo, oslábl.
-

Trefil na suk; pišli jsme na suk. Tu suk.

Na twrdý suk rwrdého teba klínu, neb palice. (Málo,

dro. nodo malus cuneus quaerendus.)

Klín klínem wyraziti.

Když praští, rádo se láme.

Neád w rwrdém wrtá (o lenochu nepracowitém).

Oportet twrdý nebozíz.

Z prkna nebude než drtina.

30. Od saustruinictwi.

Mé milé trdlo za ti groše. (O hlaupém se užíwá).

Wšecko chce na saustruh míti.

31. Od hrnístwi.

Chtl udlati lánek, a když zatoil kruhem, udlala se

pernika. (íká se o tch, jimž pedsewzetí jinak než chtli,

a smšn njak, wychází).



241

Bezedný bán (t. lakomý).

Hodná poklika toho hrneka.

Hrnec kotel káe, oba erní.

Propekl pánwiku.

Hrncují se. prawí dwa chodci.

32. Od staiceni.

Do kauta nkoho wehnati (do nesnadnosti , odkudž

nemúž).

Kdo nemá okenice, múž slamau zahraditi.

Leda se wchtem díra zastrila.

Wtípil se doškú trhati.

Slamná to pnkrýwka (t. mdlá zástra neb wýmluwa).

Spadl s lawice.

Jakoby t stn mluwil (o zatwrdilém).

Stna zbílená (o pokrytci).

Lže \ve wšeeky hambalky (t. smle rozpauštje).

Ped cizími dwemi mésti, ilef ped swým.

Nemnoho já mu dweí polámu.

Nemnoho kliky uhladím.

Nestrkej prstu, kde se dwée scházejí.

Již jest we dweích.

Wšecko se na nm odwírá a zawirá.

Spatn wrzá (o mizerném eníku).

Hlawau zdi neprorazíš.

U prahu skáceti (a janua aberrare).

Xerrefiti do dweí.

Jakoby za stnu zastaupil.

33. Od lázn a lazebnicím.

W horké lázni.

Leje, jako na horká kamna (o nesytém opilci).

Kdo chce nowin, jdi do lázn neb do krmy a k šesti-

nedlce. najdeš.

Jakoby holého zmyl (t. spšn se nco wykonalo).

Trefil holi na bradýe.

Bez bitwy holiti.

Neholí se trdlem.

Z wysoka podholený (o pyšném se íká).

16



242

Neholeny blázen (de moroso).

Hol na dlani.

Cizí špinau se nmýwati ,
(cizími híchy swé wymlau-

wati).

Maude to ieba holiti.

.34. Od jídla, kwask, hodowáni.

Chléb se solí, s dobrau wolí.

Wšudyt chléb jísti.

I jinde chléb jedí o dwau krách.

Jednau rukau chléb podáwá, w druhé drží kámen.

Cizí chléb (dobré bydlo) míwá (má) rohy.

Cizí chléb wždycky sladší, neb chutnjší.

Lepší kus suchého chleba s pokojem, než ne.

Kdo za stolem sed, jídlo zmeškal.

Kdo za stolem jídlo zmešká, bohu ho není žel.

Lépe za swým pecnem, než za cizím krajícem.

Tžko jest jísti, když není co.

Zítra se také bude chtít jísti.

Lanému wšecko k chuti.

Ani se najísti nesmí.

Diw po sob nejí.

Ne nadarmo hub jísti dáwám; nech mluwí, co já chci.

Mysl již dáwno w mísy. (Pláutus.)

Chléb má rohy, nezwle nohy.

Syt clileba neodcházej, ani w horko šatw.

Ten se chléb k tomu seyru mž hoditi.

Dwa obdy se nerwau.

Z píjedku hlawa nebolí.

Ješll to mezi ušty a lžící. (Multa cadunt inter cali-

cem supreinaque labra).

Komu peprno, ncch nejí.

Komu neslano, pisol sob.

Bez práce se clovvk nenají.

Wzácný jest len, jako popel w kaši.

Kdo chce užíwati sladkého, musí prwé zkusiti kyselého.

Neníli z Avle, pesta na mále.

Májowé máslo (i. rozmazaný).
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Mastné wždycky powrchu zplýwá (t. sauditi se s wyš-
ším nesnadno.)

Kaž se lanému postiti.

Sytý lanému nerozumí.

Ne každý wesel, kdo zpíwá.

Sám sob hude, sám wesel bude (když si sob kdo sám

w swých wcech lahodí.)

Nechwal hod, až z nich pjdeš (t. konec ukáže).

Ne wždycky hody, nkdy hdky. Newždycky poswícení.

Každý den huj, buj.

Od hospody krokem, k hospod skokem.

Není té krmy, aby pi kwasn nkdy swády nebylo.

Tak dnes utrácej, aby i zítra ml co.

Šestiada se ho chytá, neb jímá (t. o chudob).

Nachowal stýskal, promrhal wýskal.

Jak nabyto, tak wybyto.

Zle dobyté, zle odbyté neb užilé.

Nebožátko, nedali mu píti.

I ješt jste wšeho nedopil.

Sndl mnicha, a káp mu w hrdle zstala (t. ochrapti).

Wšeckoby rád sám pohltal.

Kdo má kolá, najde i družbu.

Co stízliwý w sob kreje, to opilý z sebe wen wyleje.

Co wypiji a sním, to že jest mj podíl, wím.

Mohau spolu peníz propili.

Toby se pilo, ne to Páchowské.

Nalil mu zase wrchowatau.

Wodyby mu nepodal, (íkáme, když se nkdo neb nco

nkomu rowná, jakoby s ním na bratrstwí píti chtl, an dru-

hý špatnost jeho proti sob wida, aniby mu wodau nepipil.)

Jest mezi lžící a ušty.

Tžce to musíš wypíti.

Nebo pij, nebo se bij.

Kdo bicho naláduje, jazykem rád šermuje.

35. Od manzelstwi a píbuznosti ct contra.

Kdo má pokojné manzelstwi , w swobodném jest stawu.

(Ex Hieron. p. 70).
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Není toho manželstwí, aby se w nm nco odporného

nepihodilo.

Dobrá žena, drahá smna, neb cena ; vel : Dobré ženy

nemají ceny. Zlosti ženské není lékastwí.

Ženy dlauhé wlasy, krátký rozum.

.lešt ženská matka neumela.

Na ty tanty wanty já dcery nedám (o nejistých hoších).

Zena zlá, trpké zelí.

By panna (t. stydliwý).

By bratra (t. bez nadsazowání ceny).

Nekaždému bratru w.
Lotr ne bratr. (Kurwa ne sestra).

Neznámost, nemilost. (Ignoti nulla cupido).

Milý jest, když jde wen.

Milý na milém wšecko snese.

Milý jest milý, by byl na póly shnilý, vel: Každému

swé milo, by na póly bylo shnilo.

Rowné k rownému se táhne.

Každý sob sám nejbližší.

Nejprw sob, potom jinému.

Hodné mž stát za podobné.

Lépe míti sto pátel, než jednoho nepítele.

Dobrý pítel zlato pewažuje.

Starý pítel a staré wíno ídko chybuje.

Lepší blízký saused, než daleký pítel.

Pítel pítele bh.
Pítel jest on mého mšce, ne mj, než mého štstí.

Pítel dobrá wc, ale bda, kdo jich mnoho potebuje.

astý poet pátely iní.

Od pítele i rány milé.

Chcešli nepítele míti, ui nkomu dobe.

Rozkmotiti se.

Sw se tet, rozsnese t po wšem swt. (Paronomasia).

Mšec nejjistší pítel (hoc a pecunia).

Wrhl se po streyci (po matce, tet, newím po kom).

Necht hawranm strýc.

Štstí a neštstí sausedy sob jsau.

Zdráhá se co sedlská newsta.

Prawá baba.



£45

Nepoítal otc. (De spuria nato incertus pate).

Ml matku dobrého roku (z lewého boku).

Bezdná milost a wytená erwenost za nic nestojí.

Kde milost, tu oi, kde bolest, tu ruce.

Když se žení, tolary mní; jak se ožení, peníze není.

(Paronomasia).

Ješt mléko mateino na brad, a chce se ženiti.

30. Od domowni spráwy.

Wšudy dobe, doma nejlíp.

Pesta na domácím.

Již jsme doma.

We swém dom každý jest pánem.

Není žádného doma.

Wlastní chalupa peklo i ráj.

Doma zroste tele Co neprowandrowalém).

Za pecí wálený (též).

Nemá wšech doma (t. rozumu; nemž wšeho rozumn
íditi, jako hospodá, když eledi doma nemá).

Kdo w peci býwá, jiného tam štárá.

Dm jeho jest špižírna chudých. (O štdrých).

Nezawírá ped pítelem domu swého.

Wšecko se to dom wrátí.

Pan Drbal z Nemánic k nmu se pisthowal.

Schowané sehodí. (Bonus Servatius fa citbonmBonifacium).

Jednau špic, po druhé nic. (Paronomasia).

Málo k málu, a wádywíc.

Peníz, který pichowáš, jest tak dobrý, jako ten, který

wydláš.

Nejde z twého mšce.

í chleb jím, toho píse zpíwám.

Pán hrdý, chléb twrdý ; ohlédnu se jinde, (Do Paronomazií).

Po obd lžíce hledati.

Psa kusem chleba spokojí.

Malé dti, malá "starost ; hrubé dti, hrubá starost.

Zwláštních lidí dti nezdary. (Heroum fdii noxae).

Wrný slauha nezaplacený klenot.

Není dobré znamení, když eládka mnoho tratí, aneb

nachází.
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U swé dti kaši jísti.

Swého hledt jest nejlép.

Mezi dwma stolikami na holo sedl (t, chybilo namení).

Za nowa ešítko na hebíku býwá, potom pod lawicí.

Upímý co motowidlo.

Kdakání slepií pro wejce.

Máš mne za onuci.

Našla hadra onuci.

Našel pod lawicí bže za wozem.

Ten neád darmo s lawice spadne.

Ped swými umetati.

Tlust pede.

Dotud se se bánkem pro wodu chodí, až se rozrazí,

(t. wšecky wci konec majO.

Dobro mílo, odkudkoli. (Mil statek jakýkoli).

Jinde toho hledá, eho doma nazbyt má.

Spraw swé doma, neštrafujíc cizího.

Kdo chowá swého, nebude žáden cizího.

Kdo swého nehledí, nedlauho ddí.

Propálil ešátko.

Groš na stechu uwrže, a spadnau mu dwa.

37. Od rozliných weci w mésté.

Když se možní množí , chudých pibýwá. (Nebo když

nkteí dwory, rolí, Inky skupují a spojují, chudin co

zstane ?).

Bohatnauti není hích, když se dje bez ního ochuzení.

Bohatnauti není nejwtší umní, ale s bázní boží bohat-

nauti, to jest nco.

Mšan a sedlák ím se dlí? Zdí.

Kdo we wšech ulicích bydlí, zle bydlí.

Wdí sausedi, jak kdo sedí.

Dobrý saused drahý klenot.

Wedlé saused zlé i dobré trpti.

Každý má dotud pokoj, pokud mu ho saused píti chce.

Sám se chwálí.

Zlé má sausedy, (t. o chlaub).

Když u saused hoí, odstaw swého.
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Na mau stechu hází, a na jeho padá. (Když saused

sausedu škodu dlá, sob tím nic neoprawuje, protože wci
blízce spojené wšeho jakauž lakauž spolenost neb úast-

nost mají. Míní pak se píslowím tím, že když kdo jiného

drbe neb stíhá tím, w em sám jest, sebe drbe).

Spráwný co bratrské hodiny.

On nebere aúroku, protože se mu hlawní suinina ne-

dostáwá.

Dluh má nohy.

eí dosti, skutek ntek.

Mlením lowk mnoho eí odbude.

Hrdý se pyšnému rowná.

Spadlo mu s kliky.

38. Oil wci pntwnlch.

Co smíš radit, smj sám init. (Pateré legein, quam

ipse tuleris).

Dobe radí. kdo lidí newadí.

Vc dwau rada, \ve Irech zrada.

Holé písné práwo holé bezprawí. (Musí z opatrnosti

nco wždycky býti pimíšeno).

Práwo slauží bdícím, ne spícím.

To jest již pes práwo.

Na myšlení práwo nejde.

U starých rada.

Jiným radí. sáni newí co dlali.

Nemá wšech doma. (t. radních pánft rozumj).

Bez rady nic nei, a po úinku nepykneš.

Jsili mladý, uží té rady, ctnostn se chowej.

Komu raditi nelze, nelze pomoci.

Dobrý rádce za boha.

Nkdo i s dobrau radau zstáwá w zadu.

Dobrého se potázal, neb poradil, (t. dobrého ml rádce,

dobe udlal, jakoby nejmaudejší rádce powdl).
Kwap jest zlý rádce.

Pán bh wysoko, král daleko, prawdy a sprawedlnosti

w swt málo.

Poradil se s Waííkem.

Ani do rady, ani clo wády.
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Chcešli míti nesnáz, dej, pjc aneb slib.

Nesrozumní nesnáz iní.

S bláznem se o palici newa.

Wymlauwá se, an ho ješt newiní.

Oitého bych swdka winšowal.

Dobré swdomí, tisíc swdk.
Jeden lowk žádný lowk.
Saud má dw strany.

Rukojm, hrdlo jm, (vel: ukoj m).
Kdo za jiného slíbí, chystej swé; (aneb: Po slibu škody

ekej. Kdo slíbí, ten dej).

Maceše kiwdy žalowati, u kata milosrdenstwí hledati.

Prawda se z nho wy-(pro-)pukla.

Prawda w háji.

Skutek prawdu wykládá.

Co prawda, to prawda.

S prawdau jest ped boha.

Smle prawím, nech to, kdo chce, slyší.

Ne barwy, ale prawdy slyším.

Není toho fochu, aby w nm nebylo prawdy trochu.

Ne wše prawda, když se pkn mluwí.

Pochybowati, pl pe pry.

Co se dlí, to se mdlí.

Jižt to na ep zajato. (Co se pi jistin zastihne,

tžko toho wymlauwati).

Na wlasu jeho žiwot wisí.

Nebží o emen, než o celau kži.

Dáwá na lidi (t. porozumíwá swé mdlé pi, pestáwá

faunti, dáwá se na jiných rozeznání).

Do erných knih zapsati.

Bží mu o grunty.

Z cizího u prosted moe.
Powolující s inícím jednostejnau odplatu berau.

ím kdo heší, tím trestán býwá.

Sprawedlnost do nebe utekla.

K niemným wcem wosk tlaí.

Mysl cla nedáwá.

Mysl projde wšudy.

Jakoby groš biici dal.
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39. Od wéci kostelních a cirkewnich.

Nejsem knz (íká, kdo nco promluwiw optowáwati

nechce. Knží zajisté, aby lépe w mysl wložili, co potebí,

jednu a túž wec nkolikkrát w témž kázání optují.

Nic se newí, kdo knz, neb kaplan.

Knzi na fae nejlíp.

S knzem na faru.

Maudrýližby ho knz ktil?

Jakobych se knzi zpowídal (t. tak prawdu mlínvím,

tak nic netajím. Jiní íkají: pánu bohu).

S prorokem do lauže (když kdo zlého nco pedpowídá).

Chudá fara, sami mniši zwoní. (Znamená chudobu).

Odera kostnici, pikrýwá kostel.

Po obd ke mši (íká se, když kdo pozd pijde; nebo

u papeženc mše po obd držána býti nemohla).

Pjde po hbet ke mši.

Není toho kostelíku, aby w nm jednau do roku po-

swícení nebylo.

Jest práw doktný.

Nektím, (íká, když kdo jmenowati neb wyslowiti eho
nechce; protože pi ktu jména dáwají).

Hle swátost! nedotýkejte se ho (t. o rozmazaném).

Kdo oltáe newídal, peci se klaní, (t. kdo zwláštních

wcí swdom není , ledemus se diwí , za zwláštní drží.

Z modláského papežstwa wzaté adagium).

Požehnal jsem se. (Od powrného papežského zwyku,

když se eho lekli, aneb jim neobyejného co pišlo diw-

ného na oi, kížem se žehnali t. podiwil jsem se z ustr-

nuto.

O rybách a angelích nesnadno kázati.

Dal mu ostrau kapitolu, (t. domluwu).

Koií modlitby nebe neprorazejí.

Ještt na boží milosti.

Ale s pánem bohem.

Wítej swatá prawdo.

Zkušujte duch.

Mnoho pamatuje welikých pátk.

Leniwým jest wždycky swátek.

K dobré wci pináleží chwíle.
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Chybila mu modla (t. to, vv em nadji složil ; z pohanstwa

ješt pípowídka).

Slyšel zwoniti, ale ne sezwánti.

Stará wíra.

Zaplatit' na malé letniky.

Swá wle každého zepsuje.

Swá wle w pekle hoí.

Štdrého dárce pán bh miluje.

Starý hích nowau hanbu iní.

Ten mén wí bohu, než swému tlumoku.

Trp míle, dá pán bh wíce.

40. Od wecí wálecných.

Kyj má dwa konce. Za holau špici korda neujímej,

hled by k jílcm pišel.

Kdo chceš pokoji, nei zmínky o boji.

Dal mn pt pohlawk, a ješt mne bíti chtl.

Zawra oi, bíti se a potýkati.

Nesnadno se s holým rwát.

Na ertaby dotel.

Hotow pšky i na koni.

Na wlas neustaupím.

Stojím pi tob, dokud který wlas.

Wen z rány býti.

Není pes nj, kdo jest sám.

Nemohuli wíc, aspo budu škared hledti.

Neíkej huj, až peskoíš. (Netriumfuj ped wítzstwím).

Kausalby se s nkým.
Schowaje se dobe, nic se nebojí.

Dal mu pes pysk.

Hodmo, bodmo, wše bije.

Kdo chce koho bít, musí sám pi tom být.

I bázliwý utíkajícího honí.

Bázliwý nemnoho sprawí.

Bázliwého matka nepláe.

Pijel mu we stu, (t. platn na pomoc pišel).

Na boha nelze s palicí.

Ne se wším nahoe, také nco w záloze.

Zaws buben.
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Trefil pištc na bubeníka.

Kdo hrozí, ten wystíhá (Kdo wystíhá, jest milost iwý

nepítel.)

Kdo škoditi nemž, hrozí.

Snáze jest hrozit než škodit.

Jako by ho na k wsadil.

Pijel mu w cestu (t. na pomoc platn pispl).

Radšíby w kordy šel, nežli slowo zamlel.

ert kuši w, když jest napiata.

Dožene jako šíp.

Kyj má dwa konce.

Wšecko se lidmi pemaž.

Dwa jednoho pán, ti celé wojsko.

Deset zbrojných u jednoho nahého nic newezman.

Mee za ostí bráti nelze (než za jilce : proti tm. kdož

neopatrn e zaínají).

Byl jsem pod meeni.

Zeny mají místo mee jaz^k.

Moc s mocí ráda se potýká.

Lepší moci s hrst, než sprawedlnosli s mch, neb s pytel.

Smíli kdo, smím i já. (Paulus).

Nedá se mchýem zastrašiti, slíbím za to.

Wšemi mocmi smowal (t. usilowal).

Moc železo láme.

To na nepátely pijde. (Dan. 4, 16).

Násilím se nkomu nco wzíti muž, dáti nemž.

Slowo není oštipem.

Proti palici není šermu, ani žádného fortele.

Dal mu dobrý podsport, muž na nm pestati.

Shoelo mu na pánwici.

Selhala mu.

W holuby steliti (t. selhati).

Pímo, jakoby motowidlem stelil.

W šanc saditi, jest neho se odwážiti (protože do

šanc rád nepítel wpadá a šancíe morduje neb zajímá).

I baba za zdí smlejší.

Zasekati cestu nkomu, (jest pedsewzetí pekaziti; od-

tud wzaté , že se nepíteli wpád obmýšlejícímu w lesích,

horách cesty zasekáwají).
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Hrub mu cestu zalehl.

Zmásti nkomu šiky. (Conturfiare aciem; rationes per-

plexum reddere).

By sebau o zem bil, s ním býti nemž.
Šupku za šupku, štych za štych.

41. Od weci školních.

Neije žáka doma (t. na kohoby pozor dáti musel. Nebo

sedláci školmistry žáky nazýwají).

Znej kantore mistra.

Na žáka sluší knihy, a k knihám pináleží pulpit.

Ani žák , ani dwoák. (Neque ad chorm , neque ad

forum).

Já té kíd nerozumím, (t. tomu písai, hbit a chyte

poítajícímu. Ix cum vocali).

Každá liška swj ocas chwálí.

Sluší mu, co oslu Donat.

Darmo osla uiti ísti.

Uí wlka páterm, onby radji owci.

Rci wlku páte, a on wždy k owci.

Židká metla dobré iní dítky.

Nedarmo se dal w zadek mrskati.

Sám na sebe metlu ulomil.

42. Od umni wšelijakých.

Ani B ani C, (nic neodpowdl).
Lepší pokej než bych. (Znamená t. lép na píležitost

poekati, nežli se ukwapiti, a potom litowati).

Proplákl sob latinau ústa.

Musí od uení dáti. (Když kdo w zaátku škodu wezme).

Wíce zapomnl, než se jak žiw (nkdo) nauil (o mu-

drácích.)

Mleti umt, není leda umní.

Pemudrowal; item: Wíce než rozumí, chce mudrowati.

W ub nosí maudrost.

Peníze ani uba maudrého neiní.

Na penzích, opatrnosti a wíe wždycky spíš pi potu
nedostane, nežli nadbude.

Wšak prawé ctnosti na zbyt není.
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Woní kaháncem, (olet lucernám).

Umí jako otenáš; (jako z bie, jakoby peí dral).

Dti po ulicích to umjí.

I nejwtším kunštým umní chybuje.

Reklby, že do pti naíst neumí.

Po tm se uil, nedáwal Candelares.

W biblí jako w lesy.

Prwní wýklad nebezpený.

Cwiení a zkušení dáwá umní.

Dlá kalendáe, (t. o smutných se íká. Item : Má Cornelia.

Žádný pijatých dobrodiní do kalendáe nezapisuje. Seneca.)

43. Od muziky.

Sladce zpíwá (t. mnoho slibuje).

Nemohl jiné melodie najíti, kteráby se mu trefila.

Já té not nerozumím.

Ne každý wesel, kdo zpíwá.

Odzpíwali mu, (t. umel; nebo se pi pohbu mrtwým

zpíwá).

Není žádné tak dlauhé písn , aby nemla Amen, (t.

wšecky wci konec mají).

Tak se dlauho píse zpíwá, až nkdy má konec.

Kdo wysoko zane , musí míti dobrý hlas, anebo pe-
stati brzy, (t, když kdo z prudká co zaíná dlati, bžeti,

utráceti a t. d., aneb musí míti hojný dostatek, aneb ustane

brzy).

Zpíwej co umíš, dlej, co mžeš, jez co máš, nesahej

wýše sebe, ostojíš, poznáš.

Jest sám swým trubaem (t. o chlaub).

Každý swau hude.

Jednostejn hudau (Eandem canunt cantilenam).

To jest až pes áru.

Potud ára. Potud až pokud.

Jsau na jedné lín.

Napsáno mu bylo. '(¥\úl in fatis).

Dwa jednoho pána. (Ne Hercules quidem contra duos;

ab arithmeticis : binarius non expedit unitatem.

44. Od lékahtwi.

Nepotebují zdrawí lékae.
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Hoké se hokým zahání, zlé zlým.

Teprw ho trak rozchází.

Eleboru by mu teba.

Nespomohlo báb ani koení.

Ohledal mu wodu.

Zahojenau ránu zase jititi.

Apatéka swiním smrdí.

Ani newoní, ani nesmrdí.

Komu nesmrdí, tomu newoní.

Smrdí mu to vvelmi.

Zlým ím wíce se hýbá, tím wíce smrdí.

W uštech med, w srdci jed.

A mnoho pro bh dáš, wšak lékaw ani knží nikdy

nenadáš.

Udlá z lejna muškát.

Tebaby mu apotéky (t. nemocný jest. Aesculapio sibi

opus).

45. Od zebráctwi.

Kdo chodí s kabelí, toho pán bh nadlí. (Od žebrák

wzaté; uí dwrnosti k božímu opatrowání, wšak aby se

ml i sám na pozoru).

Žebrák syt, než kabele nic, (vel mošna nic).

Pyšný žebrák nic newyprosí.

Newyprosíšli, newylaješ.

Starý dwoák, hotowý žebrák (t. o zmnní štstí).

Lekl se toho, co chodec krejcaru.

Máš se drle, co chodec na brle.

Chudému bh není chudý.

Prosíš mošny od žebráka.

Hrncují se, prawí dwa chodci.

O chudého každý nohu ote.

Nahého ani sto zbojník nemž obrati.

Nezbýwá mu.

Nauze zwle nedá.

Pemohl chudobu.

Kdo se bojí nauze, neád pro bh dáwá.

43. Od attada a powinnostt.

Úad nemýlí : neteeli, ale kape.
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Úad neumírá.

Žácíný úad tak špatný není, aby šibenice nezaslaužil.

Jak sprawuješ, wšaks w úad!
Peswdens, nehodíš se do úadu.

Jest ho s tu práci a powinnost.

Mž swého místa zastati.

Zastaupiti swé místo.

Pánem vvelkým být, jest welká newole.

Pánu chlap ustaupí.

Chlapa na pána nesázej.

Když se páni swadí, sedláci musejí wlas nastawiti.

Chudý pán, porue jinému, musí sám.

Dwa jednoho páni, a ti celé wojsko.

Páni, když z snmu jedau, rnaudejší býwají.

Urozený co tetí bewno pod lawicí.

Nkdy vvážný, nyní žádný.

Jak jedné hlawy nestane, takf jest o twé zlé, neb vveta.

Když wrchnost žádnému do židowin nesáhne, a mako-

wice ssaditi nedá, zlé se množí.

Opatrnosti nezbýwá.

Spraw to lépe, než možná wc.
Ani hlawy mkce nepoložím, dokud toho nesprawím.

Hlawy dosti nalámal.

i ty, co máš, a nech lidí mluwiti, co chtí.

Kdo po wysokých wcech tauží, po neštstí tauží.

ím kdo wywýšenjší, tím býwá sebau nebezpenjší.

Wýše chce zadkem, nežli mž hlawau dosáhnauli.

Sprawedliwé se neztratí.

Potrestání neb domluwa žádnému hlawy neprorazí.

Powz wrátnému, a wrálný každému.

Krejcar warnj grošowi.

Halíi ! dej místo groši.

Každé slowo zapeetí.

Sml to na duši wzíti.

Po ký chodím, po tý se hodím.

Není sám swj.

Powýšil erbu. (Mutavit colores.)

47. Od couversacL

Spolené utrpení, spolené potšení,
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W témž jsme potupení.

Pi kulhawém kulhati se nauil. (Plut.)

Kdo na zíwajícího hledí, chce se mu také.

Daremná e nemá odpowdi.

Wc za wc, e za e. (Res vis, res porta
;
pro ver-

bis verba reporta).

Po chodu a po ei poznáš lowka.
Zlý jazyk mnoho zlého natropí.

Kdo mluwí, co chce, slyší, co nechce.

Kdo mnoho mluwí, lže aneb se chlubí.

Dobré slowo nachází mkkau odpowd.
Dobrý clí, dobrý splní.

Dobrý neuiní než dobe.

Dobrý lowk každému se užiti dá.

Dobré s dobrým, a zlé samo.

Dobrého pro jeho ctnost, zlého pro jeho zlost (odbyti,

aneb snésti.)

Jeden o wozy, druhý o kozy. (De coepis et aliis).

Jak mne pozdrawíš, tak podkuji.

Jakf mn pjíš, tak oplatím.

Dkowalbych sob (t. dobebych byl udlal, rádbych

byl; nebo když nám kdo jiný dobe uiní, neb poradí, dko-
wáwáme).

Na wšecko teba odpowídati.

Jeden blázen wfce mž otázek nadlati, než mu deset

maudrých staí odpowídati.

Dít, opilý a blázen nejspíš prawdu powdí.

Prawda nenáwist plodí. Terent.

O em chceš, aby žádný newdl, žádnému nepraw.

Mn z ust, a tob (jemu) mimo uši šust, (o neposlušných.)

Jedním uchem poslauchati.

Lépe jest slyšeti: píteli posedni wýše, nežli: píteli dej

tomuto místo.

Každý radši, když ho chwálí, nežli haní, a wšak wlastní

chwála smrdí.

Newšeho zwídej, budeš dlauho mlad.

Neptej se na wšecko, budeš dlauho mladý.

Weta za wetu.

Chcešli pítele ztratit, pj mu penz.
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eho nemáš, neslibuj.

Kdo slíbí, ten dej.

Kdo mnoho slibuje, málo plní.

Kdo pichowáwá swého, nebude žáden cizího.

Blázen kdo dáwá, a dwojnásobný, kdo nebere (tak SAvt

;

ale Kristus: blahoslawenji dáti nežli bráti!)

Blázni se sliby kojí.

Kdo jest trošty žiw, budeli bohat, bude diw.

Nespoléhej na trošty cizí.

U welikého dwora wšeho dostatek, než pokati teba.

(Tak u boha).

Stud dwoenína nekrmí. (Viro egenti inutilis est pudor.)

Co whod, to dobro; co píliš, to mnoho.

Žádný není bez nez. (Nulli šunt visi, qui carueré nisQ

Co nás mrzí, to se nás drží.

Kdo má škodu, o posmch se nestarej.

Jaká pjka, takowá oplátka.

Kdyžs pil, pla.

Wždycky má nowiny,

Chceli kdo nowinu, jen k nmu.
Pi zlém asto dobrý utrpí.

Nedowowati jest opatrnost; item: Není to newiti,

ale k wíe dohlídati.

By se on rozpísahal, já mu newím.
W, wšak komu, wz.
Kdo k wení snadný, snadný k oklamání.

Dwojí jsau na swt lidé, jedni, co se rádi hnwají,

druzí, co na n nedbají.

Minulé wci nepykej^nepodobné new, a eho míti ne-

mžeš, nežádej.

Dobré se dlauho pomní, a zlé ješt dél.

Nenarodil se lowk ten, kterýžby se zlíbil lidem wšem.

Kde t rádi widí, neasto býwej, a kde neádi, nikdy.

Dobré zachowání za bohatstwí stojí.

Starému, býwalému a welikému pánu musí se witi.

Kdyby nebylo pijíma, nebyloby zlodj.

Pán bh stwoil wolky, a ert spolky; hle každý svvé

tobolky.

17
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Wšecko možné (když zdwoile ní wyprawowání w po-

chybnost bereme.)

Neteba hádati; kdo wí, nebudeli tak.

Neteba ptkrát íkat, (t. mž se státi.)

Newdnému nic není wdk, by mu pak i pstí za

krk dal.

Kdes nepoložil, neber.

Domnní mnoho w pytel wchází.

í chléb jíš, toho píse zpíwej.

Chlub se cizím, kdo swého nemáš. (Daedali alae).

48. Od her a kratochwili.

Wyhraná twá (naše) (dí hrá towaryši swému , když

fortel widí). Zawedená naše (jeho, má) (když we he šách
obskoeno. Redigi ad incitas.)

Má hra dobe stojí.

Nehej, neprohráš.

S jistým hej.

I we he pítele pozná.

Ješt hra nemá konce (t. konec ukáže.)

Ješt jsau karty na stole.

I ta bére.

Když nejlepší (nejmilejší hra), pesta.

O twau se tu hlawu hrá (zn. nebezpeenstwí.)

Pehlídnutá.

Prohraná.

Již jest wc ztracená.

Sotwa pijde lepší.

Sadím zase. +
To w nic (t. o stálosti.)

Kdo chce hráti, musí saditi.

Trefil do rumla. (Rumel jest w karetní he na wži
nejwyšší místo, do nhož kdo trefí, hru bére. Do rumle

tedy trefiti, jest na nco trefiti, což odprce poráží.)

Palec podmazati (t. darem zaslepiti.)

Bére od swtla (karet) i od kostek.

Chce wždycky dwanáct sraziti, i kde jich nesedí než

dewt (o pyšných, chlubných, opowážliwých.)

Nech sedí na áe.
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Nedwdího s nkým hráti (t. nesnadniti se, mstíti.)

Chytrák na chytráka (t. našel swfij swého).

Proti každému forteli fortel se najde.

Z žertu lowka prodá (t. zrádce.)

Nežertuj, s kým jsi nerostl.

Sedneli jednomu štstí, sto jiných za to zmýlí.

Neíkej huj, až peskoíš; neb: Newýskej, ješts nepe-
skoil.

On ten ád wede (Choragum agit. Taneník pední,

jiných pwod.)
Wzali ho na pádlo. (Pádlo jest kže, na níž nkoho

wzhru a dol zmítají, jakž nkudy obyej. Míní se tedy n-
koho takowé žertowné a dojímawé obírání, když jeden pustí,

druhý chytí.)

Snadno tomu hausti, komu se chce skákati.

Dbá na to, jako by mu hus zapískla.

Hlediž, aby sob ze mne geyd neudlal.

Osla uiti tancowati.

Do tance wíce náleží, než pár erwených tewík.
Oblaupil ho tauš.

Pohoel od kostky.

Wyhráš co Wawrda w kuty.

Wyhrál jako onen zadu bže.

Netáhni, ješts newyhrál.

Ten by rád swau králku wywedl.

Žíž, cink nedá, eš, tauš nemá, kotr dryje zapla. (Dwor-

ská pípowídka).

S takowau kuklau na blázny.

Skrze prsty hledti (od dtí na mžít hrajících).

Až mi dáš jísti, teprw mi pískej.

Jak dudy nadmeš, tak hrají.

Kostka kostce nepekáží.

Jako amrda (t. ohebný, obratný). (Versutior rota figuli.)

49. Od bolesti, nemocí a s?nrti.

Jedna bída za druhau.

Jedna tžkost druhau stíhá.

Bída se s bídau potkáwá.

Zwí, po em hoe platí.

17*
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Nebojí se nauze.

Nedotkliwý wed.

Bolawého wedus se dotekl (t. drážditi).

Na podobnau nemoc stonati.

Jako by ho na nože bral.

Jest, coby s nežitém zacházel.

Má ke na jazyku (nesmí prawdy powdíti).

Po nemoci, po pauti, tžko dobrým slauti.

Strach weliká wc, a smrt holé nezdrawí.

Strach se smrti rowná.

Smrt nebere, kde není.

Smrt ukáže, kdo co má (bu statku neb swdomí; ono

ped lidmi, toto ped bohem).

Smrt k nmu nesmí.

Má proti smrti privilegia.

To jeho smrt (t. neádu býti).

Proti smrti není lékastwí.

Chodí co po smrti (t. o smutném).

I nejmenší erwík, když se na nj nastaupí, krautí se

a brání smrti.

Smrt jest hoký trak.

Kdo umel, ten tam.

Lépe poctiw umíti, než potupn žiwu býti.

Smrt bez píiny nepijde.

Smrt sob píinu najde.

Mrtwý pes nekauše.

_

Smrt newybírá, bére poád.

Lepší slámnný žiwot, než hedbáwná smrt.

Mladý umíti mže, starý musí.

Smrt na zuby nehledí (t. mladýli kdo, i starý: Pípo-

wídka od koní, když kon nekupují, le podlé zub).

Zapomnl dýchati.

Zabral se : Odebral se k starému haufu.

Schowal se: Skryl se: Zawel oi.

Wšecken na onen swt hledí (zn. smrt).

Ziwí se wšeho doekají, a mrtwí doleží.

Ziwé a mrtwé, bylé i nebylé sprawiti (t. klewetný

pesaudí).

Již ho hlawa ani zuby nebolí.
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Umrlého snadno bíti (t. jazykem, když za sebe již od-

powídati nemž, mortuos flagellare).

Nemocnému wšecko hoko.

Bolest mleti nedá.

50. Od pohbu a hrobahiwi.

Smrdí kerchowem.

Chodí jako umrlý; (vivum cadaver).

Kdo komu jámu kopá, sám do ní upadá.

Ten darmo nebude stíci hrobu božího.

Mrcha mrše nesmrdí.

51. Od mst, msteek, wši, hradu a panstwi.

I w Praze nekaždému blaze.

Praha není za jeden rok wystawena (strom weliký ne-

wyroste za rok).

Pamatuj na Wracow (t. wrátiti se; Wracow jest w Mo-
raw blízko Bzence a Kyjowa).

Kdo má zlau ženu, we ji na paut do Kyjowa, též do

Buchlowa, naposled do Modic.

Pán z Nemánic a na Chudobín.

52. Od wlastností národu.

Mauenína myješ (t. daremnau práci dláš; nebo Mau-

enín nezblí).

Wždycky se cikánuje (t. taulá).

Zlýby z tebe byl Cikán, neumíš hádati.

Cikána myji.

Není než žid (t. lichwá, lakomec).

Židowským oštipem statku dobyl.

Co kdo ml a nemá (bylo a není), na to Žid nepjí,

(t. wšecky wci konec mají).

Žid ktný, (wlk doma chowaný), mnich z kláštera wy-
puštený a kanec na staro ezaný, z toho trého, diw, budeli

co dobrého.

Zachowá jako Žid wíru.

Pišel k ei, co Turek k šawli.

Sedlák se neumí skrýti; když ho i pod lawici strkají,

wšak mu wždy boty wyhlídají.
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Jest pacholek od Žamberka.

53. Od píhod.

Chudoba cti netratí.

Píhoda mnoho mž.
Nemoc nepstuje.

Co se stalo, neodestane se.

I slepý podkowu najde (když o ni nohau zawadí).

Trefil (pišel) z kyje na palici.

Jinak mínno, jinak sedlo.

Wždycky se nedje, jak se kdo nadje.

Samo mu to pišlo.

Bu jak bu, wždyf njak bude.

K wcem stalým nejlépe jest nemnoho íkati.

Co se jednau nezdailo, mž se po druhé zdaiti.

Ne po každé se zdaí.

Swt se mní, a my w nm.
Lidské wci se w kole toí.

Neštstí nechodí po díwí, než po lidech.

W malé chwíli mnoho se zmní.

Najiti wc neztracenau.

Kdo chce píliš mnoho, nemíwá nic.

Co pes tetí ústa pejde, již jest obecné, již toho

nezadržíš. *

Netrefil na šfastnau hodinu.

W as trefil.

Píhoda se nezpowídá.

Píhoda swé práwo má.

By ne píhody, bylby swt co hody.

Tžko zlodje okrásti, lháe obwésti.

Zlodj šetí, aby postižen nebyl.

Kdo jest w neštstí, wšickni se ho štítí.

Zboží pozdwihuje aumysla. Aumysl iní peychu; pey-

cha dlá wálku; wálka psobí chudobu; chudoba dáwá pokoj.

Pílišné štstí, pauhé neštstí.

Neštstí wždycky hotowo.

Také blázen nkdy prawdu mluwí.

Nejspíše blázen a dít prawdu powí.
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Nejspíše spilý prawdu powí.

Kdo mnoho slibuje, málo plní.

ím wíce chlapce prosíš, tím ho wíc popauzíš.

Nekaždému dlauho štstí slauží.

Bohatstwí pibýwá, ctnosti ubýwá.

Bohatstwí (peníze) mnoho mohau.

Bohá a swika, po smrti zwinka.

Kdo eho dosti má, rád tím pleytwá.

Budiž to za wšecko neštstí.

Lepší prwní škoda, než poslední; vel: Lepší škodka

než škoda.

Samo teba ohledání we wcech dobrých škodau není.

Newra se swému pánu do ader wrací.

c.

Od píbh njakých,

1. w nichž se osoby nejmenuje, nel jen na wec stalau narazí.

Uchwátil požehnání. (íká se o tom , kdo druhého

w nem pedstihne, jako Jakub Ezauchowi prworozenstwí

pedchwátíl.)

Twrdo jest proti ostnu se zpowati Skut. 9.

Slepý slepého wdce, oba' do jámy.

Býwal, kde liškám ocasy swazují.

Prorok není beze cti, jediné we wlasti swé.

Trefil swj na swého.

Pímo brate králi! pímo.

Není má peina, ekl onen w prosted ležící, když se

krajní o swrchnice (an je zima dojímala) tahali. (Užíwá se,

když kdo sám dostatek maje jiných se o nedostatky hádati

necháwá).

By jednoho až do íma nesl, a tam ho neposadil po wli,

wšecko podkowání sob zkazil lowk.
Nemudruj pes kopyto. (Ne sutor ultra crepidam, ekl

Apelles k šewci, o obrazu saud wynášejícímu).

Kon hledá, a na koni sedí.

Darowanému koni na zuby nehle.

Nelámej híbte.

Stará se, diw neošediwí.
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Tlampy žwampy, za bábo twaroh.

eník, hudec, kurwa, ti tí, kdo nejwíc dá, toho šetí.

ím dále, wždy h, jakž ona bába ekla.

Dali mu toiti prowázek.

Kázali mu ti krále napsati.

Obé dobré, hus i prase.

Neprodadí plátna, mnoho mluwíš.

Wydalby do posledního.

íkej drozde, dáli bh.

2. Od pibhli, w nic/iž se osoby jmenují (podlé Uter abecedy.)

Na Abrahama wolá, (t. za milost prosí, jako bohatec

onen w pekle: Ote Abrahame, smiluj se nade mnau. Luk. 16.)

Pjde k Abrahamowi, (t. ume).

Achabowské pokání, (jest pošmaurné a neupímné, 3.

král. 21).

Prawý Achilles (t. smlý).

Alena, Kateina, wše jedna materia, ekl knz.

Bh opatí.

Bh štstím wládne.

Komu pán bh, tomu wšickni swatí.

Komu pán bh co dá, sw. Petr mu newezme.

Wc bohem sauzená nemíjí.

Kde pán bh církew wzdláwá, ábel kaplici.

Pán bh s námi, a zlé pre.

Srazí bh pyšným rohy.

Pyšným se bh protiwí.

Drž pane bože káry, a se wz nezwrátí.

Blažkowi dlužen za epici.

Do Boleslawi dlužen za kosy.

ábel opice boží.

ábel w angela swtlosti se promuje.

Mistr nauze nauil Dalibora hausti; (t. z nauze se lo-

wk ledaehos chytí, jako Dalibor njaký zchudna do mu-

ziky se dal a hudbau se žiwil.)

Prawý Epikura (t, lhostejný lowk, jen o bich peující.)

Ew není dobe býti samotné.

Prawý Faraón (t. tyran.)
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Jidásowo políbení (íká se o nepíteli lstiwe'm, kterýž

pítelem se dlaje, zlé obmýšlí.)

Prawý Goliáš (t. smlý).

Gabaonitská wž, (t. sešlá).

Nekausal Jidáše w koleno, (íká se o lidech upímých,

kdož s pokrytstwím nezacházejí).

Jidáš ho wakem uhodil.

Helen by se wrownala, (t. w kráse.)

emu Janek z mládí zwykne, toho se Jan dokud žiw

drží (t. zwyk).

Kainowská wlídnost.

Nechci já býti jemu Kainem.

Nebyl, kde Krista zrazowali, (t. o nepowdome'm.)

Slzy krokodilowy.

Hlaupý Klíma, dal wejce za žejdlík wína.

Ne pro Lazara, než pro Martu.

Mammonu služebník.

Wí sw. Martin, za dáwá pláš.

K matce boží platí wosk, (t. kdo se ženy bojí, aneb jest

in mandatis.)

Mojžíš s Aronem (zn. pomoc.)

Získal co Michal na swiních. (Michal, peka Pražský, kau-

pii od slowútného arodjníka Žita wep koliks tuných

s zápowdí, aby jich do wody nehonil. On pak, když je

dom hnal, a oni se pokáleli, pustil je do eky, a ai, místo

wep, doškowé zplynuli).

Jak Mikeš, tak Aneška.

Jak se Petr ke dworu dostal, tak se z nho lotr udlal.

Petr jako Hawel.

Hodilby se do ráje (o zdrželiwém).

Prawý Samson (t. rek.)

Saul mezi proroky (íkáme, když koho mezi tmi wi-

díme, mezi nž nepináleží.

Napadl ho duch Saule proroka (t. zlobiwost neb wztek-

lost ho podjala.

Sardanapal (t. obžerný.)

Držel mu Šimona (t. nahánl.)

Šimoniti, (simulare, vel dissimulare
;
proto že Simon Petr,

kde mu na tuhau šlo, zapíral).

18
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Nedowedeš wody na Tábor.

Uriášowské listy. (Bellerophontis literae).

Umí wníky dlati (t. wýmluwy, zástry strojiti).

Poradil se s Wakem.

Pípowídky wzaté od fabulí.

Berane nekal wody.

Beran wlku wodu zakalil dole stoje.

Boha wzýwej, a ruky pii (admota manu Deos in-

voca).

W bahn wzí.

Onf jest již na behu.

Fortunat pytlík, (Aureum vellus).

My se, jablka, kaupáme; (vel: My jablka plyneme) ekl
kobylinec, mezi jablkami po wod plyna.

Hada za adry chowás.

Hauserem wyraziti berana (t. menšího nco pro nco
wtšího. Dat pileum ut accipiat pallium).

Hrnci s kotlem se potýkati tžko.

Kotel hrnec káe , a oba erní. (Vae tibi, vae nigra

!

dicebat cacabus ollae) ; aneb : Hrnec kotel káe, oba jako saze.

Kyselé jsau (t. hrozny), ekla liška dosáhnauti jich ne-

mohši.

Klobásau polet sraziti, (o tch se íká, kdož málo nco
obmysln darowati umjí, aby. wíc wzali).

Kdo w let zpíwal, nech w zim tancuje. Aesopus.

Ezopa pes; pesta na jednom kusu, aby i toho ne-

ztratil.

Pes na sen, sám ho nejí, a kráw nedá (o záwistiwém.)

A w tom jsem procítil.

Wytrhl na sucho.

Kde nemžeš peskoiti, podlez.

Abychme jeden druhého nezašlapali, ekl kohaut mezi

komi se kutaje, když se hníkati zaali. (Užíwá se o tch,

kdož se wtším rownají).

Laupež wlku wydírati.

Ne wše kusé, co s ocasem: wzaté od lišky a opice.

O kozí srst nesnáz. Horatius.
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Wrabci se o cizí proso hádají. Užíwá se o tch, kdož

sob o cizí pi nesnáz dlají).

Nadýmá se jako žába (kteráž chtíc býti tak weliká jako

wl, nadýmala se, až se rozpukla).

{Do adugií eských.)

Tžko poslauchati, když weš kašle.

ertaby wzal, kdyby se mu netepal.

i nemáš dna?

Kamž se díti ? Co tomu íci ?

Nemá rozumu, coby howno osolil.

Píhoda má swé místo.

PHpoivdky udlan paronomazii (t. podob-
nosti slowa k slowu a z rýmu.)

Rok má krok.

Bohatý, rohatý.

Dlužen Blažkowi za epici. (Fingitur Blažek kožišník, od

nhož kdo kaupil epici, jenž jest pikrytí hlawy; a míní se,

že má hlawu zmotanau bláznowstwím.

Lepší Tomáš než Adam : (to — máš , než já — dám t.

lepší dar daný než slíbený.)

O málo je málo.

Dotud až potud.

Kdo zroste bez bázn, zstará se bez kázn.

Kdo swého nehledí, ten nedlauho ddí.

Wrt sem, wrt tam (o wrtkém, neustawicném.)

Prawý wrtoch.

Sko wzhru neb dol.

Na twrdoli skoit pišlo.

Index eorum, quae incertis sedíJbus errant.

Dal by mu o tom pohádku.

Paní záwist ješt žiwa.

Jen že zwonce nemá (o bláznu).

Piwázati zwoneek.

WŠecko mu mílo krom dobrého.

Škoda píliš dobrým býti.

18*
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Nedoléhá mu cosi.

Jedno lepší než druhé.

Hodí se, aby ním kobyly strašil.

Lepší prwní ostuda, než poslední.

Lepší trochu dobrého, než mnoho zlého.

Nenechawec.

Krátce piwázaný.

Dlauze piwázaný.

Dali mu na zamení.

Ne wše krása, co se líí.

Rádby (bez poroka) undaje se sndl zase.

I to wylej.

Daloby se, není odkud.

Kdy se pyšnému rowná.

Kdo swého nehledí, ten nedjauho ddí.

Varta.

Zdráhati se neškodí.

Pozdrahaje se, pijmi a podkuj.

Tanty wanty, za babo twaroh. (Apinae tricaeque et si

quid vilius istis).

Šibenice hodný. (Culeo digmis).

Katowa práce, (t. lowk nešlechetný, k šibenici aneb

mei rostaucí).

Není se kdy ani ohlédnauti: nemá se kdy ani zastawiti

(o zamstknaném lowku : Cui nec ad aures scalpedum

otium est).

Když se páni swadí, sedláci nastawte wlas. (Quidquid

delirant reges, plectuntur Achivi.)

Hodmo, bodmo, wše bije. (Adverbium starých bylo na

mo : semo , bodmo, ežmo , hodmo , a ješt íkáme ekmo
(komo). Když se totiž ped saudcem wymlauwal, že nebodl,

jen uhodil; saudce: hodmo, bodmo, wše bije.

Kdo má zlau ženu, we ji na pau do Kyjowa, a z Ky-

jowa do Buchlowa, a z Buchlowa do Modíce, — naprawí se.
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